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RESUMO 

 

Esta tese busca trazer à tona a estética da violência na literatura centro-

americana contemporânea a partir da análise das obras do escritor 

guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. Vencedor de prêmios nacionais e 

internacionais, Rey Rosa destaca-se por construir suas narrativas a partir de 

elementos ficcionais carregados de um caráter histórico que colocam em 

dúvida os limites entre o universo ficcional e a realidade proporcionando, nas 

obras selecionadas, uma estrutura narrativa engendrada em um jogo de 

palavras e de seus significados. Dessa forma, fornece ao leitor um caminho 

construído por veredas obscuras tendo como elemento indissociável a 

violência, não só como temática, mas principalmente como componente 

estruturante das narrativas. No primeiro capítulo, busca-se levantar uma 

contextualização histórico-teórica da literatura centro-americana a fim de se 

compreender alguns processos inerentes à escrita local.  No segundo 

capítulo, analisa-se o romance El material humano (2009), que traz a 

narrativa de uma personagem que consegue autorização para estudar os 

arquivos da Polícia Nacional Guatemalteca encontrados por acaso em um 

antigo hospital militar desativado. No terceiro capítulo, analisa-se e se 

evidencia a mesma estética a partir do livro Los Sordos (2012), em que se 

tem a presença da violência e das tradições regionalistas como marca na 

narrativa, contando o desaparecimento de Clara, filha de um importante 

banqueiro e a busca de Cayetano, seu guarda-costas recém-contratado, por 

sua chefe desaparecida. No quarto capítulo, dois dos breves romances 

compilados no livro Imitación de Guatemala (2014) são observados sob a 

mesma ótica. Por último, apresentam-se as considerações finais a respeito 

de toda a análise realizada e dos pontos mais significativos da tese na qual 

se comprova a estética da violência na obra do autor. 

 

Palavras-chave: estética da violência – Rey Rosa – Guatemala – insólito – 
silêncio – reconstrução histórica  

 
 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

Esta tesis busca sacar a luz la estética de la violencia presente en la literatura 

centroamericana contemporánea a partir del análisis de las obras del escritor 

guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. Vencedor de premios nacionales e 

internacionales, Rey Rosa se destaca por construir sus narrativas a partir de 

elementos ficcionales cargados de un carácter histórico que ponen en duda 

los límites entre el universo ficcional y la realidad proporcionando, en las 

obras seleccionadas, una estructura narrativa engendrada en un juego con 

las palabras y sus significados. Así, ofrece al lector un camino construido por 

veredas obscuras teniendo como elemento indisociable la violencia, no sólo 

como temática, pero principalmente como componente estructurador de las 

narrativas. En el primer capítulo, se busca una contextualización histórico-

teórica de la literatura centroamericana para que se comprenda algunos de 

los procesos de inherentes a la escrita local. En el segundo capítulo, se 

analiza la novela El material humano (2009), que presenta la narrativa de un 

personaje que logra autorización para estudiar los archivos de la Policía 

Nacional Guatemalteca encontrados por suerte (o azar) en un antiguo 

hospital militar desactivado. En el tercer capítulo, se analiza y se evidencia la 

misma estética a partir del libro Los Sordos (2012) en el cual se percibe la 

presencia de la violencia y de las tradiciones regionalistas como marca en la 

narrativa, contando el desaparecimiento de Clara, hija de un importante 

banquero y la búsqueda de Cayetano, su guardaespaldas recién contratado, 

por su jefa desaparecida. En el cuarto capítulo, dos de las novelas cortas 

compiladas en el libro Imitación de Guatemala (2014) se observan bajo la 

misma mirada. Por fin, se presentan las consideraciones finales a respeto de 

todo el análisis realizado y de los aspectos más significativos de la 

investigación en la cual se comprueba la estética de la violencia en la obra 

del autor. 

 

Palabras-llave: estética de la violencia – Rey Rosa – Guatemala – silencio – 
insólito – reconstrucción histórica 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Apontamentos incertos pairam no ar quando se menciona a expressão 

“literatura centro-americana”. A região, mesmo sendo um território 

pertencente geograficamente ao mesmo continente que o Brasil e os outros 

países sul-americanos, revela-se um lugar em que a crítica literária não tem 

se debruçado, com tanta frequência, para um estudo mais profundo quanto 

em outros lugares no mundo. Para alguns, quando dita tal expressão, a 

memória tenta recuperar a imagem de escritores como Rubén Darío ou de 

Miguel Ángel Asturias que, pretensiosamente, são colocados como imagens 

resumidoras do que se encontra de produção literária significativa nesta parte 

do continente. Comumente, os avanços permitidos pela memória se mostram 

ineficazes quando se tenta ir além desses nomes. É claro que somente com 

a lembrança desses dois nomes não se consegue fazer conexões razoáveis 

com toda a trajetória da literatura presente nesta parte do continente nem se 

traçar paralelos que possam nortear a definição de uma literatura tipicamente 

centro-americana. O processo inverso também é válido: se o questionamento 

for voltado para a literatura brasileira em território centro-americano, poucos 

autores serão lembrados.  

Segundo Ulises Polanco, escritor nicaraguense, na conferência de 

encerramento do III SILLPRO 1 , com exceção de autores como Clarice 

Lispector e Jorge Amado quase nenhum nome brasileiro é visto circulando 

pelas livrarias centro-americanas 2 . Para o autor e crítico literário centro-

americano, o Brasil é como uma ilha para os outros países hispano-

americanos devido às poucas traduções realizadas ao espanhol dos livros 

brasileiros que transpassam as fronteiras geográficas do país ao passo que a 

região centro-americana também se torna “apagada” do mapa de estudos 

literários por um isolamento ocasionado, muitas vezes, pela falta de interesse 

                                                        
1  III Seminário Internacional de Língua, Literatura e Processos Culturais, ocorrido na 
Universidade de Caxias do Sul (UCS) em 23 de novembro de 2016. 
2 É relevante destacar que o nome do escritor Paulo Coelho aparece indiscutivelmente na 
região como o mais conhecido e com maior quantidade de exemplares vendidos. Não se 
pretende discutir qual a relevância deste autor ou levantar polêmicas acerca de suas obras. 
Fato inegável é que seu nome aparece como um fenômeno de vendas em muitos lugares do 
mundo e isso deve ser pontuado.    
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do mercado editorial nos escritos centro-americanos e por uma recusa 

“natural” daquilo que muitas vezes é considerado marginal e periférico por 

outros setores acadêmicos.  

Então, a que se refere quando se menciona o termo “literatura centro-

americana”? Como se pode definir o que é a Centroamérica, tanto 

territorialmente como literariamente? O que se conhece das expressões 

artístico-literárias desta parte do continente? A partir dessas indagações se 

pode afirmar que o território centro-americano necessita ser conhecido, 

efetivamente, desde as primeiras manifestações, como as narrativas 

pautadas na tradição oral de seus povos, até a atualidade com autores que 

possuem destaque no cenário internacional, ainda que em território brasileiro 

e, talvez, sul-americano, não sejam sequer lidos3. Além disso, é importante 

entender como se dá a configuração desse cenário centro-americano 

apontado para que se perceba que o reflexo de formação cultural e identitária 

própria da região reflete profundamente na escrita produzida ali.  

De acordo com os estudos realizados por Jung sobre a condição 

humana 4 , é fato que a construção de arquétipos contribui para que a 

sociedade possa satisfazer algumas necessidades inerentes à formulação, 

teoricamente mais sólida, de sua identidade como povo ao passo que 

também esse anseio revela a necessidade de realização ou de pertencimento 

assim como a de estabilidade e independência. No âmbito da produção 

ficcional, percebe-se a formulação intelectual dos descaminhos que trilham 

diferentes grupos sociais hispano-americanos como, neste caso, o grupo 

centro-americano. Por ser dessa maneira, densa e intrincada, a produção 

literária deste território encontra-se em constante transformação, pois 

buscam-se novas soluções que preencham as problemáticas vistas e 

percebidas na contemporaneidade dos fatos presenciados.  

 Assim, esta tese traz à tona um olhar sobre a literatura centro-

americana a partir de um estudo realizado sobre a obra do escritor 

contemporâneo guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. Como representante 

centro-americano, Rey Rosa apresenta as muitas faces de uma localidade 

                                                        
3  Nos últimos anos, começaram a surgir alguns nomes como exceção dentro de este 
panorama como os escritores Horacio Castellanos Moya e Sergio Ramírez, a escritora 
Gioconda Belli e Rodrigo Rey Rosa, objeto desta tese.  
4 Ver Jung (1964 e 1969) sobre a construção de símbolos e arquétipos para psique humana.  
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imensamente rica para análises e estudos profundos, uma vez que seus 

textos possuem uma primorosa singularidade, construindo um projeto 

estético para ressignificar a identidade centro-americana e guatemalteca. 

Nascido na Guatemala em 1958, Rey Rosa é um dos novos nomes da 

literatura hispano-americana contemporânea. Depois de abandonar a carreira 

de Medicina em seu país, residiu em Nova York e em Tanger. Em sua 

primeira viagem ao Marrocos conheceu o escritor Paul Bowles, que foi o 

primeiro tradutor de seus livros para o inglês. Já escreveu romances, livros 

de relatos e contos, entre os quais se encontram El cuchillo del mendigo 

(1985), El agua quieta (1989), Cárcel de árboles (1991), El salvador de 

buques (1992), Lo que soñó Sebastián (1994), Que me maten si... (1996), El 

cojo bueno (1996), Ningún lugar sagrado (1998), La orilla africana (1999), 

Piedras encantadas (2001), El tren a Travancore (2002), Otro zoo (2005), 

Caballeriza (2006), Siempre juntos y otros cuentos (2008), El material 

humano (2009), Severina (2011), Los Sordos (2012), La cola del dragón 

(2014) e Fábula Asiática (2017). Suas obras, que já foram traduzidas a vários 

idiomas, representam a literatura centro-americana contemporânea. 

Rey Rosa é um autor que traz uma perspectiva renovadora para a 

literatura de seu país e proporciona uma inovação no fazer literário no 

continente. Para Cano (2012), em Cárcel de árboles, por exemplo, Rey Rosa 

faz uma exploração lúcida de uma modalidade escritural que lhe proporciona 

uma abertura para o desenvolvimento de questionamentos no âmbito ético e 

também estético. O escritor guatemalteco busca uma detalhada profundidade 

autorreflexiva sobre diferentes temáticas e questionamentos presentes em 

suas obras: 

En esta novela, Rey Rosa ejecuta una minuciosa cavilación 
autorreflexiva sobre los diversos rasgos que permiten situar 
una obra en el campo de la CF, a la vez que establece un 
diálogo intertextual con tres renombrados exponentes de esta 
tradición escritural en el continente hispanoamericano: Rubén 
Darío, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. (CANO, 
2012, p. 2)5 
 

                                                        
5 Neste romance, Rey Rosa executa uma minuciosa cisma autorreflexiva sobre os diversos 
traços que permitem situar uma obra no campo da ficção científica, uma vez que estabelece 
um diálogo intertextual com três renomados exponentes desta tradição escritural no 
continente hispano-americano: Rubén Darío, Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares. 
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Ao relacionar a escrita de Rey Rosa com a destes três tradicionais 

escritores hispano-americanos, Cano busca evidenciar que a escrita do 

guatemalteco rompe com as estruturas anteriores e busca seu lugar como 

representante exponencial de sua geração contemporânea, trazendo uma 

nova configuração para a literatura atual guatemalteca ou centro-americana 

assim como tais escritores buscaram fazer em suas respectivas gerações. 

Em suas narrativas, além do enigma presente Rey Rosa trabalha a 

temática da violência que transcende a realidade e se magnetiza na ficção 

focada na circunstância da Guatemala em pós-guerra e o absurdo narrado 

em uma prosa de grau zero que traduz a desesperança filosófica em seus 

contos e também em seus romances (GUTIÉRREZ, 2008).  

Para a escritora Beatriz Cortéz (2010), sobre a nova literatura como 

experimentação de uma nova estética, existem as definições de “literatura de 

pós-guerra”, “narrativa da violência”, “estética do terror e do cinismo” e a 

“literatura do desencanto”.  

Quanto aos estudos relacionados à obra de Rey Rosa, Ronald Flores, 

escritor e crítico literário guatemalteco afirma que falta à escrita do 

guatemalteco uma crítica contundente que o analise com profundidade como 

merece. Flores também aponta que os últimos livros de crítica sobre a 

literatura do país não incluem uma reflexão sobre a ampla obra de Rey Rosa.  

Dessa maneira, justifica-se esta tese pelo fato de Rodrigo Rey Rosa 

ainda não ser um autor tão estudado e observado com maior atenção no 

Brasil e até mesmo na América do Sul. Sendo centro-americano, existem 

poucos estudos e críticas mais densos realizados sobre sua obra, tanto em 

relação a seus romances quanto a seus contos e seus livros de relatos, pois, 

conforme Bermúdez (2012), os próprios centro-americanos desconhecem 

suas obras, considerando-se o âmbito da educação básica.  

Como escritor contemporâneo da literatura hispano-americana, foi 

vencedor do Premio Nacional de Literatura de Guatemala Miguel Ángel 

Asturias em 2004, do Premio Siglo XXI, oferecido pela Asociación China de 

Literatura Extranjera, outorgado ao melhor romance estrangeiro do ano em 

2013, com o romance Los Sordos (2012) e, recentemente, do Premio 

Iberoamericano de Letras José Donoso da Universidade de Talca (Chile) em 

2015. Cabe situar, neste contexto, que Rey Rosa possui uma produção 
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literária das mais notáveis no panorama atual no âmbito literário, destacando-

se pela sua originalidade, sobriedade e aparente transparência. Pretende-se, 

dessa forma, fazer aumentar a fortuna crítica mais densa sobre a escrita do 

autor e colocá-lo com maior destaque entre os autores hispano-americanos 

contemporâneos estudados. 

Para esta análise, foram escolhidas as seguintes obras de Rey Rosa 

para serem estudadas e analisadas: os romances Piedras encantadas 

(2001), Caballeriza (2006), El material humano (2009), e Los Sordos (2012). 

As obras El cojo bueno (1995) e Que me maten si… (1996), que se 

encontram compilados no livro Imitación de Guatemala (2014), serão citadas 

nesta análise para comprovar alguns pontos importantes bem como também 

os contos contidos nos livros El cuchillo del mendigo (1985) e El agua quieta 

(1989), compilados no livro 1986. Cuentos Completos (2014). Cabe ressaltar 

que esta última obra será revisitada quando necessário para reforçar a tese 

proposta.  

Estas obras foram escolhidas como corpora porque trazem em sua 

composição os elementos buscados neste estudo como as novas estratégias 

narrativas na literatura centro-americana. Pretende-se comprovar, então, a 

tese de que a escrita do guatemalteco sofreu transformações ao longo dos 

anos que culminaram na estética da violência.   

Busca-se comprovar que a escrita de Rey Rosa se diferencia pela 

abordagem particular quanto à utilização da violência com a perspectiva de 

que em seus textos a violência não é só um elemento de discussão que faz o 

leitor refletir sobre ela, mas que viabiliza a construção da narrativa a partir de 

seus traços peculiares acrescidos de outros aspectos presentes na obra do 

autor como o uso do insólito e do surreal, do biográfico (ou autobiográfico 

e/ou autoficcional) e do histórico.  

Em El material humano (2009), por exemplo, além da violência 

claramente exposta, a postura de Rey Rosa ao construir seu narrador propõe 

a eliminação da fronteira entre a realidade e a ficção e habilita-se, então, a 

possibilidade de esses dois universos se misturarem a ponto de não se poder 

distingui-los claramente por conta do absurdo existente no cotidiano do 

narrador-protagonista e de suas experiências. As imagens que são 

construídas na narrativa se contrapõem entre a calma e a agressividade, 
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quase sempre a primeira sendo transgredida pela agressividade direta ou 

indireta dos fatos ocorridos que refletem a violência pertencente ao texto.  

Além disso, a violência também permite a construção do insólito na 

narrativa a partir dos sonhos tidos pelo protagonista e pelo absurdo narrado, 

por exemplo, nos motivos de fichamento de guatemaltecos nos arquivos 

policiais ou dos acontecimentos narrados em determinados contos como La 

entrega, El camino se dobla, El monasterio, La señal, La llave perdida, La 

razón, El agua quieta, todos compilados no 1986.Cuentos completos (2014).  

Nestas narrativas apontadas, a perspectiva fantástica se apresenta e 

se faz presente para proporcionar uma reflexão sobre a pluralidade de 

sentidos ocasionada pelas construções imagéticas do insólito não só com 

suas temáticas, mas também em suas estruturas narrativas complexas. Com 

o desenvolvimento das tramas o real e o ficcional mesclam-se nas ações e 

indagações dos protagonistas fazendo com que a aproximação com o real 

seja posta em cheque pelo absurdo que se pode encontrar no cotidiano 

descrito nos enredos. 

A narrativa constística de Rey Rosa em muitas situações se manifesta 

em um ritmo inesperado e em uma concisão que guiam o leitor na direção 

que o narrador quer e pretende dirigir a história (BALUTET, 2000). A nível 

discursivo, alguns de seus contos têm a presença de certos elementos 

retóricos recorrentes nas narrativas fantásticas como os adjetivos que 

caracterizam este gênero e codificam seu sistema. Outros apresentam um 

caráter menos declarado e mais subjetivo trazendo a ideia da dupla 

interpretação para o verbete utilizado dentro do texto.  

Nesta perspectiva, se estruturam algumas das narrativas analisadas 

nesta tese: implantando seus alicerces com elementos considerados do 

universo onírico no qual os parâmetros de realidade e racionalidade não são 

os mesmos considerados pelos indicadores da verossimilhança e da lógica 

real. Constrói-se uma suposta estabilidade que poderá ser modificada e 

indagada a qualquer momento não pelo crivo do leitor simplesmente, mas, 

principalmente, pelo direcionamento dado pelo narrador à história contada. 

Busca-se, portanto, mostrar como a escrita do guatemalteco 

modificou-se de seus textos iniciais para os mais recentes de maneira que a 

violência se projeta não só como um assunto abordado e evidenciado pelas 
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narrativas, mas agora ela é processual e intrínseca à técnica do autor. Essas 

análises se valerão também do contexto histórico para tentar entender as 

transformações na produção do autor assim como também será observada a 

teoria proposta pela autora Beatriz Cortez sobre a literatura de pós-guerra 

centro-americana, denominada estética do cinismo, a fim de se perceber as 

diferenças entre a estética proposta neste estudo e a da autora para fins 

comparativos.  

Para que se possa realizar uma melhor análise de seus textos e 

compreender todo o entorno que rodeia seus escritos, é necessária uma 

explanação acerca de três pontos importantes: primeiro, uma 

contextualização histórico-literária e uma definição sobre a região centro-

americana, levando em consideração as particularidades da Guatemala, país 

em que nasceu e reside o autor; a seguir, uma descrição sobre as narrativas 

de testemunho que são a forma de expressão escrita histórico-ficcional 

encontrada pelos autores iminentemente anteriores à escrita de Rey Rosa a 

fim de que se compreenda a transição no fazer literário ali presente e, por 

último, a tese de que a escrita do guatemalteco tem em seus alicerces uma 

estética da violência que a revela não só como temática, mas que a incorpora 

em sua estrutura e linguagem propagando uma nova forma de escrever. 

Acredita-se que dessa forma pode-se compreender melhor a escrita do autor 

e a localidade à qual ele pertence. Assim, tem-se o primeiro capítulo desta 

tese.  

Nos capítulos seguintes, são feitas análises sobre as obras de Rey 

Rosa já anunciadas anteriormente: no segundo, El material humano, no 

terceiro o romance Los Sordos e, no quarto, dois romances compilados no 

livro Imitación de Guatemala.  
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CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-TEÓRICA DA 
LITERATURA CENTRO-AMERICANA 
 

1.1 Desenvolvimento Histórico da América Central e Guatemala 
 

O território hoje denominado de América Central é um lugar de 

concentração de diversidade étnica e cultural desde o período pré-

colombiano. Antes, é importante trazer a definição de três termos importantes 

para esta tese: América Central x Centroamérica x Mesoamérica. Segundo o 

autor Ulises Polanco (2016), o primeiro termo citado aponta uma divisão 

geográfica que inclui os seguintes países: Nicarágua, El Salvador, Honduras, 

Costa Rica, Panamá, Guatemala e Belize. Essa é a parte do “Istmo” 

americano, a parte continental, em que o espanhol é a língua oficial 

predominante, exceto pelo inglês em Belize, sendo a maior parte dos 

habitantes de origem mestiça ou indígena e que não inclui os países 

insulares do mar do Caribe como Cuba e República Dominicana 6 . Já o 

segundo termo (Centroamérica) revela uma divisão política na qual se exclui 

Belize, considerando-se somente os países do istmo pertencentes à 

colonização da coroa espanhola. Por fim, o termo Mesoamérica se refere a 

uma divisão cultural relacionada ao povo ancestral maia que teve seus 

costumes e sua população espalhados no território que hoje se estende 

desde o México até a Costa Rica. Essas definições são peças-chave para 

que se compreenda e se entenda melhor a região e a sua construção 

histórica e assim como a contextualização proposta nesta tese.  

Assim como afirma Ortiz Wallner (2012, p. 39), na América Central, 

encontram-se la diversidad étnica, cultural y lingüística de sus habitantes [...] 

junto a la percepción de esta zona como puente natural entre un Norte y un 

Sur7. Também se percebe desde o período colonial até a atualidade uma 

diversidade cultural que é permeada pelos centros urbanos construídos, pela 

                                                        
6  É importante destacar que, mesmo Cuba sendo um país de grande produção literária 
relevante ao longo dos séculos, geopoliticamente, a ilha pertence ao arquipélago assentado 
no Caribe. Junto com a República Dominicana e mais outros onze estados independentes, 
Cuba constitui a América Insular ou Antilhas. A definição de Polanco busca abordar somente 
os países da América Central Peninsular, também citada como “istmo”.  
7 A diversidade étnica, cultural e linguística de seus habitantes [...] junto à percepção desta 
zona como ponte natural entre um Norte e um Sul. 
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costa do Caribe e pelas zonas indígenas, estas que ainda sobrevivem com 

bastante força dentro do território centro-americano. Assim, esse território 

também foi considerado como um espaço para refugiados de ambos os lados 

do continente e como um lugar de deslocamento natural de pessoas. Esse 

deslocamento natural somado aos refugiados em contato com a população 

local e suas tradições deu origem ao que se tem ideia da América Central.  

Para Cuevas Molina (2012), as particularidades da região são 

percebidas desde o período pré-colombiano, momento em que a 

Mesoamérica florescia e deixava florescer dentro de si várias culturas que 

tinham como matriz cultural a cultura olmeca, proveniente do Golfo do 

México. No território mesoamericano a integração entre culturas trouxe o 

alinhamento de costumes, tradições e hábitos que se completavam e se 

compreendiam dentro de uma perspectiva única de sociedade inaugural com 

datação de mais de 2500 anos antes do momento atual. O autor ainda 

acrescenta que 

Se trata del primer y originario sustrato de identidad regional, 
que porta en sí algunas de las características que serán 
permanentes en la cultura de esta región ‘del medio’ de 
América, entre ellas […]: su existencia de forma concreta en 
variadas expresiones culturales que lo desarrollaron con sus 
propios tonos y matices. (CUEVAS MOLINA, 2012, p. 26)8 
 

Assim, a zona centro-americana atual, desde a época da 

Mesoamérica, foi a “ponte” que unia os dois extremos do continente 

americano onde passaram centenas de milhares de seres humanos, animais 

e outros seres vivos para que existisse um intercâmbio cultural natural (ou até 

mesmo um deslocamento forçado) dentro dos registros históricos. Era o 

território que permitia o deslocamento crescente e regular de quem/do que 

avançava do Sul até o Norte e vice-versa por inúmeros motivos e 

circunstâncias.  

Com esse fluxo contínuo de pessoas e culturas e, consequentemente, 

de mudanças históricas e sociais, as fronteiras geopolíticas dessa localidade 

foram sendo alargadas e fragilizadas com a variedade que se apresentava e 

                                                        
8 Trata-se do primeiro e original substrato de identidade regional, que leva em si algumas das 
características que serão permanentes na cultura desta região ‘do meio’ da América, entre 
elas […]: sua existência de forma concreta em variadas expressões culturais que o 
desenvolveram com seus próprios tons e matizes.  
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adentrava neste solo centro-americano. Dessa forma, a constituição de uma 

identidade centro-americana está pautada majoritariamente na ideia de uma 

composição múltipla e fragmentada, o que leva a pensar em uma unidade 

difícil de ser conservada neste lugar ainda mais quando se possui [...] un 

mosaico de espacios regionales diferenciados, regidos por subsistemas 

económicos y socioculturales, los cuales poseen cierta autonomía y 

estabilidad, pues son capaces de autorregulación y de duplicación. Estas 

estructuras regionales, cuando existen, son distintas de la cuadriculación 

administrativa e institucional (DEMYK, 1995, p. 14)9.   

Dito isso, pode-se dizer que o espaço centro-americano se apresenta 

com uma formação diferente da percepção inicial que se tem dele. Deve-se 

entender a região centro-americana como um lugar múltiplo e que essa 

característica foi e continua sendo inerente ao seu processo de formação 

identitária. Não se pode ignorar os diversos espaços e planos espaciais que 

coexistem nesse território e nem ocultar a dinâmica proporcionada por essas 

fragmentações. Dessa forma, não só os espaços são transregionais, mas as 

expressões socioculturais vão além das fronteiras geopolíticas conhecidas 

atualmente.  

Segundo Ortiz Wallner (2012, p. 42), a definição deste cenário centro-

americano se formula a partir de uma perspectiva horizontal em que um 

espaço não se torna sujeito excludente do outro assim como os planos 

culturais se fundamentam em uma dinâmica que não pretende viabilizar uma 

figuração dominante de tais planos ou espaços como havia sido projetado 

pelos discursos político-administrativos conhecidos até quase o final do 

século XX. A autora pondera que a complexidade na definição de um espaço 

centro-americano não está relacionada somente com os processos políticos e 

históricos, mas exatamente também com tais dinâmicas culturais, que trazem 

essa ideia de um território plural e fragmentado por conta de uma (supuesta) 

posición marginal da região. A partir disso, Ortiz Wallner cita o historiador 

Héctor Brignoli para confirmar sua ideia: 

                                                        
9 [...] um mosaico de espaços regionais diferenciados, regidos por subsistemas econômicos e 
socioculturais, os quais possuem certa autonomia e estabilidade, mas são capazes de 
autorregulação e de duplicação. Estas estruturas regionais, quando existentes, são distintas 
da quadrangulação administrativa e institucional. 
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La marginalidad de Centroamérica como región es una 
condición histórica, política y cultural que se ha mantenido 
constante desde el siglo XVI hasta los más recientes 
acontecimientos globales. Esta situación lleva a constatar, 
[…] que la unidad del espacio centroamericano “ha sido 
siempre algo precariamente construido y difícilmente 
conservado” (Pérez Brignoli 1999, p. 57). (ORTIZ WALLNER, 
2012, p. 42)10.  
 

É importante destacar que após o processo de independência da 

Federação das Províncias Unidas da América Central, constituída por 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica, em 1823 houve 

uma movimentação regional para que se construísse um Estado y una nación 

(cultural) centroamericana 11  aproveitando o movimento republicano 

instaurado na época. Durante os dez primeiros anos essa ideia permeou os 

pensamentos daqueles que comandavam as nações centro-americanas 

visando uma legitimidade ideológica pautada em traços, costumes, valores e 

heranças dos povos fundadores locais. A independência pacífica dos países 

centro-americanos e a ideia de elo entre os dois polos do continente 

reforçaram a busca pela identidade regional que foi instaurada na metade do 

século XIX e se manteve até metade do século seguinte.  

Desde esse momento já se pode perceber a forte presença dos 

Estados Unidos como potência na formação política e histórica das nações 

centro-americanas. A presença estadunidense se consolida com a instalação 

da United Fruit Company, em 1901, empresa multinacional que se destacou 

na produção e comércio de frutas tropicais como bananas e abacaxis. Mais 

que uma empresa a multinacional estadunidense atuava como uma extensão 

executiva e era vista como reconhecida força controladora do país norte-

americano dentro da região, exercendo grande influência nas decisões 

políticas dos países centro-americanos, ajudando na derrubada de vários 

governos democráticos e instaurando ditaduras repressoras àqueles que 

questionavam o poderio dos Estados Unidos sob os comandos da United 

Fruit Company. Os países do istmo e do Caribe que tiveram governos 

                                                        
10 A marginalidade da América Central como região é uma condição histórica, política e 
cultural que se tem mantido constante desde o século XVI até os mais recentes 
acontecimentos globais. Esta situação leva a constatar, […] que a unidade do espaço centro-
americano “tem sido sempre algo precariamente construído e dificilmente conservado”. 
(Pérez Brignoli 1999, p. 57). 
11 (CUEVAS MOLINA, 2012, p. 30). 
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sustentados pela empresa estadunidense eram chamados de República das 

Bananas, tendo em vista que a empresa forjou lideranças regionais para 

favorecer seus interesses comerciais e econômicos. Cuevas Molina (2012, p. 

31) aponta que, em grande parte, a composição da identidade centro-

americana e dos seus Estados se dá pela intervenção e expansão do poderio 

dos Estados Unidos no Istmo com maior força que no restante do continente. 

O autor afirma que  

El peso de la potencia del Norte sobre Centroamérica y el 
Caribe será determinante en lo sucesivo. Desde el punto de 
vista ideológico y cultural, esto se expresará en la muchas 
veces servil imitación de estilos de vida, pautas de 
comportamiento, valores y aspiraciones norteamericanas en 
la cultura hegemónica de Centroamérica, más que en el resto 
de América Latina, mucho más que en aquellos países que, 
por alejados, no se encuentran de forma tan patente bajo la 
órbita de influencia de ese país. (CUEVAS MOLINA, 2012, p. 
32)12 
 

Assim, na região centro-americana historicamente ainda existe a visão 

de um domínio imperialista estadunidense vigente fortemente ligado ao fato 

do Istmo ainda ser considerado um território estratégico entre as Américas.  

Contrários a esse pensamento surgiram esforços latentes que 

reafirmaram os discursos independentes e questionadores da influência 

estadunidense desde a esfera política e econômica até o plano cultural. 

Encontram-se também os discursos dos nacionalismos étnicos e das 

migrações transnacionais (denominado de desintegração interna) e as 

migrações internacionais com a globalização acelerada (desintegração 

externa), vinculados às mudanças dos modelos de produção, circulação e 

consumo de bens culturais e à realidade violenta instaurada na metade do 

século XX nos países em questão. Os países que hoje compõem o chamado 

“triângulo norte”, Guatemala, Honduras e El Salvador, são considerados os 

mais violentos do mundo, com índices que superam regiões assoladas por 

zonas de guerras.  

                                                        
12 O peso da potência do Norte sobre a Centroamérica e o Caribe será determinante no que 
se sucede. Desde o ponto de vista ideológico e cultural, isto se expressará, muitas vezes, na 
servil imitação de estilos de vida, pautas de comportamento, valores e aspirações norte-
americanas na cultura hegemónica de Centroamérica, mais que no resto da América Latina, 
muito mais que naqueles países que, por distantes, não se encontram de forma tão patente 
sob a órbita da influência desse país. 
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Dentro dessa perspectiva, esse território pode ser definido como um 

lugar multifacetado pelos seus produtos históricos e sociais que, por meio de 

fenômenos socioculturais interativos, ultrapassa as barreiras geopolíticas 

regulamentadas para se entender como um território e se compreender 

finalmente como uma região. Ortiz Wallner (2012) cita três vocábulos que são 

utilizados para definir o espaço centro-americano e os explica, levando a 

entender as considerações formuladas sobre o istmo. As três palavras são 

palimpsesto, mosaico e marginalidade. Com esses três termos ela aponta 

que 

Se ha intentado definir una constante dentro de este producto 
social e histórico que es el espacio centroamericano […]. 
Esta constante se puede definir como la transgresión de las 
fronteras tanto en el sentido de las transgresiones de la 
legalidad como en la realidad de los flujos de población, la 
movilidad de los límites territoriales nacionales, los 
desplazamientos masivos, el exilio y las migraciones. Si bien 
las figuras del palimpsesto, el mosaico y la marginalidad 
constituyen metáforas epistemológicas con las cuales se ha 
querido explicar las condiciones de una Centroamérica 
política, social y culturalmente fragmentaria, la perspectiva 
múltiple desde la cual se debe abordar la simultaneidad de la 
fragmentación y la cohesión, tiene que incluir la 
relacionalidad y la procesualidad de los transcursos de 
movimientos y las filiaciones y redes que ambas construyen. 
(ORTIZ WALLNER, 2012, p. 43)13 
   

Dessa maneira, pode-se perceber que existe na América Central uma 

ideia que vai além de um imaginário de uma nação e de um vislumbramento 

de uma identidade e de uma cultura somente nacional. Ligado a esses 

fatores, estão as ideias da pluralidade e da mobilidade transnacional, 

transregional e continental.  

Complementando os pensamentos levantados anteriormente, Cuevas 

Molina14 também aponta para uma caracterização da América Central como 

                                                        
13 Tem-se tentado definir uma constante dentro deste produto social e histórico que é o 
espaço centro-americano […]. Esta constante pode ser definida como a transgressão das 
fronteiras tanto no sentido das transgressões da legalidade como na realidade dos fluxos de 
população, a mobilidade dos limites territoriais nacionais, os deslocamentos massivos, o 
exílio e as migrações. Se bem as figuras do palimpsesto, o mosaico e a marginalidade 
constituem metáforas epistemológicas com as quais se quis explicar as condições de uma 
Centroamérica política, social e culturalmente fragmentária, a perspectiva múltipla da qual 
deve-se abordar a simultaneidade da fragmentação e a coesão, tem que incluir a 
relacionalidade e a processualidade dos transcursos de movimentos e as filiações e redes 
que ambas constroem. 
14 (2012, p. 36). 
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um objeto de estudo com suas próprias características e especificidades, 

propiciando a construção conceitual do termo Centroamérica assim como o 

aparecimento efetivo da região que faz o vocábulo ter um real sentido 

linguístico.  

O autor assinala quatro aspectos que esclarecem a necessidade de 

uma melhor conjectura sobre a Centroamérica: primeiro, reafirma-se a 

localização estratégica no centro do continente desde a época da 

colonização até os dias mais recentes, principalmente com a modernização 

do Canal do Panamá, o que traz uma ressignificação à localidade quanto à 

sua importância nas relações internacionais na América Latina; segundo, 

destaca-se a diversidade étnica, cultural e até mesmo biológica 15  que, 

mesmo sendo uma pequena superfície geográfica no mundo, atrai a atenção 

de significativos estudos científicos e sociais, outorgando um traço sui 

generis ao grupo regional; terceiro, enfatiza-se a experiência política recente 

regional, que passou por períodos longos de guerras de diversas origens e 

motivações durante o século XX à aparente normalidade no setor nos últimos 

vinte anos, mesmo com as ameaças provenientes do crime organizado e a 

violência associada a tais ações criminosas que surge na região; e, por 

último, acentua-se sua grande heterogeneidade: 

[...] en ella se ubican siete Estados-nación, cerca de cuarenta 
colindancias transfronterizas […], los cuerpos de agua dulce 
más grandes del continente al sur de los Grandes Lagos, 
modelos gubernamentales de la más variada naturaleza 
ideológica, […], millones de pobladores indígenas, un 
sistema de integración regional más que cincuentenario y 
una mezcla de estilos de desarrollo que incluyen los de dos 
países entre los de mayor pujanza del Hemisferio (Costa 
Rica y Panamá) y dos de los más pobres (Nicaragua y 
Honduras). […] (CUEVAS MOLINA, 2012, pp. 38-39)16 
 

                                                        
15 Cuevas Molina (2012) destaca que a América Central é conhecida e estudada por suas 
grandes áreas verdes. O autor cita, por exemplo, os grandes parques ecológicos naturais 
existentes na Costa Rica assim como os grandes lagos (como o Atitlán na Guatemala). 
Também se refere a vasta fauna da região que possui animais de diversas espécies. 
16  [...] nela se encontram sete Estados-nação, cerca de quarenta colimitações 
transfronteiriças […], os maiores corpos de água doce do continente ao sul dos Grandes 
Lagos, modelos governamentais da mais variada natureza ideológica, […], milhões de 
habitantes indígenas, um sistema de integração regional mais que cinquentenário e uma 
mistura de estilos de desenvolvimento que incluem os de dois países entre os de maior 
pujança do Hemisfério (Costa Rica e Panamá) e dois dos mais pobres (Nicarágua e 
Honduras). 
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Nesta perspectiva o autor destaca, então, a necessidade de se colocar 

a Centroamérica em evidência para que sejam analisadas suas 

características dentro de estudos mais profundos. Assim, sente-se a 

imprescindibilidade de tratar da região centro-americana com menos 

superficialidade e trabalhar suas especificidades. Essa atitude deve partir dos 

próprios centro-americanos, segundo o autor, salientando-se a pungente 

força de se criarem espaços permissivos para a construção de um 

autoconhecimento. Entende-se a preocupação do autor quanto à 

necessidade de maiores estudos sobre a Centroamérica e partindo desse 

princípio é que se projeta esta tese, pois acredita-se que não só estudos 

provenientes da academia centro-americana são (e serão) relevantes, mas 

também merecem destaque e apoio os que a abordam a partir de uma visão 

geograficamente externa. O fato que é inegável é a necessidade de se 

estudar cada vez mais esse território e suas produções em diversos âmbitos.  

Assim, reforça-se a ideia de observar a América Central para se 

compreender melhor a concepção de um ambiente marginal dentro da sua 

própria marginalidade, conforme apontam Arias (1995, p. 73) e Ortiz Wallner 

(2012, p. 39). Torna-se, então necessário levantar esforços para que essa 

condição de marginal seja atenuada com os estudos e políticas públicas que 

evidenciam as questões sociais regionais e busquem soluções para os 

problemas encontrados. 

 Neste contexto, é importante destacar um dos pontos mais relevantes 

para esta tese referente à cultura centro-americana: a convivência cotidiana 

com a violência. A América Central se tornou no século XX o território mais 

violento do mundo estando à frente de zonas de guerra como Iraque, 

Afeganistão e Ucrânia. Segundo o Informe sobre Desarrollo Humano para 

América Central 2009-201017 quase oitenta mil pessoas foram assassinadas 

ali nos seis anos anteriores à divulgação do texto das Nações Unidas. As 

taxas de homicídios em 2012, divulgadas pela ONU, apontavam Honduras 

com mais de 90 casos para 100.000 habitantes, El Salvador com mais de 41 

                                                        
17 Disponível em: 
http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/
Central_America_RHDR_2009-10_ES.pdf. Acesso em 06/12/2016. 
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assassinatos e Guatemala com quase 40 mortes. A média mundial apontada 

pela ONU é de 6 casos de homicídios a cada 100.000 habitantes por ano.  

Assim, o “triângulo norte”, como é conhecido o território desses três 

países é também conhecido como o “triângulo da morte”. Os genocídios e 

feminicídios são constantes e tornam esse território um local permeado por 

insegurança e desproteção. Vale ressaltar que os principais atuantes para 

esses números são os narcotraficantes, o crime organizado nos centros 

urbanos e las maras, gangues que lutam por territórios dentro das cidades. 

Aos narcotraficantes, acresce-se a ideia de elo continental: a América Central 

está justamente no meio do maior produtor de drogas do mundo (América do 

Sul) e do maior consumidor de drogas do planeta (América do Norte). Cuevas 

Molina menciona que  

Las altas tasas de criminalidad […] se deben a la 
sobreposición de intensos desajustes en varios subsistemas 
sociales (familiar, laboral, económico, político, cultural e 
institucional) agravados por la globalización (o forma de 
inserción económica, política y cultural de Centroamérica en 
el orden mundial). (CUEVAS MOLINA, 2012, p. 144)18 
 

Outro aspecto considerado chave para a violência na América Central 

são as guerras civis ocorridas durante o século XX, principalmente a partir 

dos anos 1960. O período mais cruel e sangrento das guerras civis centro-

americanas aconteceu a partir de 1980 quando o governo estadunidense 

atacou militarmente a Nicarágua a partir de suas bases instaladas em 

Honduras e Costa Rica. Os confrontos em El Salvador, entre o exército e a 

frente de libertação FMLN, deixaram milhares de mortos em um território que 

equivale à Ilha do Bananal (TO) ou à Presidente Prudente (SP) no Brasil, 

com 20.000 quilômetros quadrados. Para Lungo e Martel, a violência na 

América Central tem sua constância e perpetuidade fundamentada e 

elucidada pela história, pois a violência cotidiana hoje encontrada no território 

é uma ramificação da violência institucionalizada pelos governos militares 

durante grande parte do século XX. (LUNGO; MARTEL 2007 apud CUEVAS 

MOLINA, 2012, p. 147). 

                                                        
18 As altas taxas de criminalidade […] se devem à sobreposição de intensos desajustes em 
vários subsistemas sociais (familiar, laboral, econômico, político, cultural e institucional) 
agravados pela globalização (ou forma de inserção econômica, política e cultural de 
Centroamérica na ordem mundial). 
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Neste ponto, o enfoque que se dá sobre o tema recai sobre a 

Guatemala, país que sofreu durante 36 anos com duas guerras civis e que 

atualmente sofre com a violência, fruto dessas atrocidades políticas 

cometidas por seus governantes.   

A história da Guatemala é permeada por guerras políticas desde a 

independência do país da Espanha, em 1821, e a desvinculação da 

Federação das Províncias Unidas da América Central do México em 1823. 

Desde esse período, o país teve figuras autoritárias em seu cargo máximo 

como Rafael Carrera y Turcio (1844-1848/1851-1865), Manuel Estrada 

Cabrera (1898-1920), José María Orellana (1921-1926) e Jorge Ubico (1931-

1944). Todos eles cometeram atrocidades em seus governos totalitários 

sendo que Ubico foi considerado um dos piores, fraudando eleições com o 

apoio da United Fruit Company (UFCO) e prendendo milhares de pessoas 

sem qualquer motivo aparente como apontam os relatos do Archivo Histórico 

de la Policía Nacional Guatemalteca (AHPN) encontrados em 2006 nos 

fundos de um hospital militar nos quais se descrevem a sociedade 

guatemalteca e os braços do poder presidencial, aliado às forças militares do 

país, sob fortes violações dos direitos humanos.  

Depois de Ubico a Junta Revolucionaria del Gobierno emplacou dois 

presidentes que buscaram reformas de cunho político, social e econômico 

para beneficiar a população guatemalteca: Juan José Arévalo (1945-1951) e 

Jacobo Árbenz (1951-1954). Arévalo foi considerado um dos melhores 

presidentes devido à grande quantidade de reformas que deu início ao passo 

que Árbenz atacou a soberania estadunidense e seu braço de ferro na 

região, a multinacional UFCO. Considerado o “soldado do povo” Árbenz foi 

acusado de ser comunista no período em que a Guerra Fria ganhava força a 

cada dia no mundo todo. Destituído de seu cargo por um golpe de Estado 

orquestrado pelos EUA e pela UFCO, Árbenz e a população guatemalteca 

viram seu país ser governado por uma junta militar que, a partir deste 

momento, implantou uma máquina repressora que efetuaria, ao longo das 

próximas três décadas, os maiores massacres na história da América 

contemporânea. (CUEVAS MOLINA, 2012, p. 149) 

Surge o Estado Contrainsurgente como política estatal, superior a 

qualquer outro poder dentro do país, buscando acabar com os levantes 
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populares que tentam destituir do poder àqueles subsidiados pelo Exército 

Nacional Guatemalteco. Segundo Rivas19, estima-se que durante os trinta 

anos de contrainsurgência mais de cem mil casos de crimes políticos tenham 

sido registrados. Cuevas Molina (2012) aponta três ondas de massacres 

promovidos pelo Estado: a primeira onda foi nos anos de 1960, buscando 

acabar com os projetos agrários criados por Árbenz e dissolver a legislação 

social e a segunda onda de terror foi no final dos anos de 1970 quando se 

aniquilou por completo a primeira guerrilha do país, surgida em 1962. Já a 

terceira onda, a mais cruel de todas, é descrita pelo autor da seguinte 

maneira 

En la tercera oleada de terror, que abarca la década de los 
ochenta, pero que hunde sus raíces en la segunda mitad de 
la de los setenta y se prolonga, con menor intensidad, 
durante la primera mitad de la de los noventa, se tuvo como 
objetivo aniquilar las bases sociales que sostenían al 
movimiento guerrillero, aglutinado en torno a la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNAG). En esta 
etapa, el régimen desplegó amplios y novedosos dispositivos 
genocidas de control social. Fueron arrasadas cientos de 
comunidades indígenas, al mismo tiempo que se formaban 
las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una milicia civil 
obligatoria bajo control militar, de un millón de hombres. El 
resultado fue catastrófico: más de 400.000 muertos, 40.000 
desaparecidos, más de un millón de desplazados internos, 
250.000 refugiados en México, […], y miles de exilados 
desperdigados por todo el mundo. (CUEVAS MOLINA, 2012, 
p. 150)20 
 

Todos esses atos praticados pelo Estado causaram profundas marcas 

na sociedade guatemalteca. A justificativa principal para que tais atrocidades 

fossem cometidas era a luta feroz travada contra o surgimento de guerrilhas 

no país. Entretanto, depoimentos de ex-líderes guerrilheiros21 afirmam que os 

comandantes do Exército e das PACs vendiam uma imagem de que os 

                                                        
19 (1993, p. 19 apud Cuevas Molina, 2012). 
20 Na terceira onda de terror, que abrange a década de 1980, mas que aprofunda suas raízes 
na segunda metade dos anos setenta e se prolonga, com menor intensidade, durante a 
primeira metade dos anos noventa, se tinha como objetivo aniquilar as bases sociais que 
sustentavam ao movimento guerrilheiro, aglutinado em torno da Unidade Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNAG). Nesta etapa, o regime empregou amplos e inovadores 
dispositivos genocidas de controle social. Foram arrasadas centenas de comunidades 
indígenas, ao mesmo tempo que se formavam as Patrulhas de Autodefesa Civil (PAC), uma 
milícia civil obrigatória sob controle militar, de um milhão de homens. O resultado foi 
catastrófico: mais de 400.000 mortos, 40.000 desaparecidos, mais de um milhão de 
migrantes internos, 250.000 refugiados no México, […], e milhares de exilados espalhados 
por todo o mundo. 
21 Ver Cuevas Molina (2012, pp. 141-185). 
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grupos pertencentes à guerrilha eram totalmente perigosos e altamente 

armados quando, na realidade, os próprios grupos afirmam que não 

possuíam sequer um consenso sólido em suas ações conjuntas muito menos 

um poderio bélico tão vasto como era afirmado.  

Diante de tal alegação os maiores afetados pelas ações do Estado 

foram as comunidades mais perseguidas na história guatemalteca: as 

indígenas. Cuevas Molina 22  aponta que o exército não enfrentava os 

guerrilheiros para aniquilá-los, mas antes pretendiam isolá-los das chamadas 

“bases de apoio” rurais e urbanas e, assim, acabar com a participação 

massiva da população em movimentos sociais. O autor ainda relata uma das 

piores operações realizadas pelo governo guatemalteco no início da década 

de 1980: 

Durante los años 1982 y 1983 se desplegó un conjunto de 
ofensivas del Ejército denominadas “Operación Ceniza”, que 
consistían en el arrasamiento de aldeas y el asesinato de 
casi todos sus habitantes, en las zonas rurales donde los 
servicios de inteligencia habían detectado algún tipo de 
influencia o apoyo, directo o indirecto, a la guerrilla. A la vez, 
se re-localizaba territorialmente a las comunidades, que 
pasaban a ser “polos de desarrollo”, “aldeas estratégicas” o 
“aldeas modelo”, en donde la vida cotidiana de sus 
habitantes transcurría como en un cuartel, bajo estricto 
control militar y el enrolamiento obligatorio de la población 
masculina en las PAC. (CUEVAS MOLINA, 2012, p. 153)23 

 

Neste período, milhares de pessoas foram assassinadas e centenas 

de aldeias completamente dizimadas pelas ações militares. As comunidades 

que conseguiram fugir e sobreviver buscaram refugiar-se nas selvas e 

montanhas ou exilar-se nos países vizinhos. Para os que se abrigaram nas 

selvas, as condições de sobrevivência eram mais que precárias. Milhares de 

mortos, desaparecidos, torturados, exilados e desalojados constituíam o 

cenário cotidiano da Guatemala.  

                                                        
22 (2012, p. 151). 
23  Durante os anos 1982 e 1983 foi empregado um conjunto de ofensivas do Exército 
denominadas Operación Ceniza, que consistiam no arrasamento de aldeias e o assassinato 
de quase todos seus habitantes, nas zonas rurais onde os serviços de inteligência tinham 
detectado algum tipo de influência ou apoio, direto ou indireto, à guerrilha. Por sua vez, se 
realocavam territorialmente as comunidades, que passavam a ser “polos de 
desenvolvimento”, “aldeias estratégicas” ou “aldeias modelo”, nas quais a vida cotidiana de 
seus habitantes transcorria como em um quartel, sob estrito controle militar e o alistamento 
obrigatório da população masculina nas PAC. 
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Dados dos relatórios da ONU e de outras organizações como a 

Comissão de Esclarecimento Histórico apontam que, neste período, 

ocorreram 669 massacres com caráter genocida no território guatemalteco. O 

eixo central da violência era fundamentalmente acabar com a insurgência 

nascida para enfrentar um sistema que dominava a história guatemalteca 

desde sua independência. O país da “eterna tirania”, assim definido pelo 

autor, sofria cada vez mais com as atitudes de seus governantes.  

Outra causa para os constantes massacres e o aumento da violência 

gratuita na Guatemala tem a ver com sua formação histórica quanto às etnias 

predominantes ali e o racismo frente a elas. A sociedade guatemalteca 

dividiu-se entre indígenas e ladinos (aqueles que não se consideram 

indígenas e incorporaram a cultura ocidental trazidas pelos colonizadores e 

por outras fontes de influência ao longo dos tempos). Os indígenas 

defenderam a ideia de autonomia cristalizada em sua cultura a partir de seus 

povos ancestrais enquanto os ladinos preferiram aceitar o domínio cultural de 

outras vertentes sociais considerando-se, assim, supostamente superiores 

em relação aos indígenas.  

O medo de perder o seu status quo com um levante indígena fez com 

que o pensamento mestiço oligárquico aflorasse e seus representantes 

tomassem atitudes drásticas que culminaram nos massacres já 

mencionados. As tentativas de “padronização” cultural imposta pelos ladinos 

e as atitudes dos governos totalitários guatemaltecos trouxeram grandes 

consequências para a Guatemala atual. 

Os que se exilaram em outros países, como El Salvador e México, 

tiveram que recomeçar suas vidas em situações também precárias, sem 

apoio institucional e longe de sua terra natal. Com uma perspectiva de futuro 

assolador muitos jovens, que se sentiam frustrados com toda a situação que 

passavam com suas famílias e sofriam com todos os problemas encontrados 

em seu cotidiano, deram início às gangues conhecidas como las maras, ao 

serem deportados para seus países de origem. Depois de enfrentarem a 

situação de perseguidos tiveram que sobreviver à imagem de refugiados e, 

posteriormente, de deportados. Assim que retornaram encontraram um 

cenário violento propício para o crescimento e a solidificação de suas ideias 

de “justiça social” ou de “prosperidade pessoal”. 
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Assim, quanto à Guatemala atual, Cuevas Molina profere as seguintes 

afirmações:  

La guerra transformó para siempre la faz de Guatemala. Las 
secuelas económicas, políticas, sociales, culturales y 
sicológicas son graves y han marcado la vida cotidiana de los 
guatemaltecos. Una de ellas es el estado de violencia e 
impunidad prevaleciente. (2012, p. 167)24 
 

Essa contextualização histórica apontada é necessária para que se 

entenda como a sociedade guatemalteca foi moldada pela sua própria 

história e pelas consequências dos atos de seus governantes que refletem 

profundamente na imagem atual do cotidiano guatemalteco. Esses quadros 

histórico-sociais podem ser percebidos na produção literária da região e, em 

particular, da Guatemala. 

 

1.2 Literatura centro-americana 
 

Nesse contexto, pensando na construção literária centro-americana e 

em toda essa ressignificação territorial proposta, destacam-se as figuras de 

Rubén Darío e do Modernismo e a de Miguel Ángel Asturias no fim do século 

XIX e início do século XX para afirmar que a literatura centro-americana 

possui vínculos com o exterior e que se projeta como uma estética forte e 

possível. O ensaísta nicaraguense Sergio Ramírez aponta que Darío y el 

Modernismo son, además, la prueba de la invención de un lenguaje 

americano gestado en la literatura de Centroamérica (1975, p. 346)25. Em seu 

texto Ramírez aponta que a literatura centro-americana não está isolada do 

resto do continente nem dos outros polos literários ocidentais, mas atravessa 

as fronteiras e cruza outros espaços, criando vínculos com o exterior. O 

ensaísta nicaraguense propõe a este processo de criação literária 

fragmentado e diverso o fator também exposto posteriormente por Ortiz 

Wallner: “a mobilidade tanto espacial como discursiva já existente na região 

desde o fim do século XIX e que se fortaleceu durante o século XX e se 

mantém neste século XXI” (ORTIZ WALLNER, 2012, pp. 23-30). 

                                                        
24  A guerra transformou para sempre a face da Guatemala. As sequelas econômicas, 
políticas, sociais, culturais e psicológicas são graves e marcaram a vida cotidiana dos 
guatemaltecos. Uma delas é o estado de violência e impunidade prevalecente. 
25 Darío e o Modernismo são, além disso, a prova da invenção de uma linguagem americana 
gestada na literatura de Centroamérica. 
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Quando se observa a produção literária hispano-americana do século 

XX deve-se fazer uma separação quanto à criação literária centro-americana. 

Enquanto o restante da literatura hispano-americana segue uma produção 

dentro de um contexto prolífico na primeira metade do século, que culmina na 

geração do boom literário, especialmente a partir dos anos 1960 e 1970, a 

literatura centro-americana ainda se vê desraigada de suas reais 

necessidades literárias. Desse modo, encontram-se algumas tendências 

nessa escrita que não condizem com os anseios concretos de sua sociedade.  

Até os anos de 1950 alguns escritores centro-americanos procuraram 

seguir a estética difundida por Rómulo Gallegos e José Eustasio Rivera, 

autores sul-americanos conhecidos pela solidificação do romance regionalista 

latino-americano.  

Outros autores já traziam em si uma escrita que buscava um caráter 

social, provavelmente herdado do naturalismo difundido no final do século 

XIX, tentando trazer à tona questões importantes como a exploração do 

indígena e, posteriormente, as intervenções políticas e militares dos Estados 

Unidos na região, como é o caso das obras de Miguel Ángel Asturias. É uma 

literatura de denúncia social, às vezes atrelada a características estéticas, 

outras vezes sem essa preocupação, que pretende enfrentar os 

acontecimentos sociais que afligiram negativamente a Centroamérica.  

Ainda havia uma terceira tendência na qual os escritores pretendiam 

criar histórias em torno do camponês, mas sem uma preocupação de retratá-

lo com suas verdadeiras características, tornando-se uma ideia afastada do 

que se encontrava neste lugar. Esses eram os herdeiros do costumbrismo no 

istmo. Para este caminho literário, apesar de suas peculiaridades que já 

apontavam para uma forma de escrita um pouco diferente Salvador Arrué 

(1899-1975), apelidado de Salarrué, é o nome mais relevante com a criação 

da escola contística temática na América Central.  

Assim, até a primeira metade do século XX a principal crítica levantada 

sobre a produção literária centro-americana é que esta se distanciava de seu 

povo, apresentando dificilmente uma identidade geracional entre a literatura e 

a sociedade.  

A figura de Asturias, com seu Prêmio Nobel de Literatura em 1967, 

remonta a possibilidade de maior visibilidade para a região além do que os 
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fatores políticos e econômicos já poderiam apresentar. O escritor 

guatemalteco inaugura o chamado “romance de ditadura” com sua obra El 

señor presidente (1946), baseando-se nas medidas tomadas pelo ditador 

Manuel Estrada Cabrera enquanto estava no poder na Guatemala. Dentro de 

uma perspectiva que incorpora traços surrealistas o romance aborda as 

formas como o mal causado por um governo totalitário e abusivo invade a 

sociedade em todos os seus limites e mostra uma realidade em que não se 

consegue escapar das garras de seu opressor. Todas as personagens do 

romance se veem afetadas pelas ações do tirano e sentem a necessidade de 

lutar contra ela. Infelizmente, escapar da tirania imposta é algo que se torna 

impossível dentro desta obra do guatemalteco.  

O autor também escreveu uma trilogia que tratava de denunciar as 

explorações sofridas pela população nas plantações bananeiras da United 

Fruit Company. La trilogía bananera, assim denominada pelos críticos, é 

constituída pelos livros Viento fuerte (1950), El papa verde (1954), e Los ojos 

de los enterrados (1960) e traz à tona mais uma vez a capacidade de 

enfretamento direto do autor de sua realidade e da realidade de seu país. 

Conforme já mencionado a exploração realizada pela UFCO na América 

Central trouxe marcas irreparáveis para sua história e transformou os 

parâmetros sociais locais negativamente.  

Já com Hombres de Maíz (1946) Asturias reflete sobre as lendas 

maias a partir de um romance experimental que apresenta alegoricamente a 

forte influência imperialista ocidental na tentativa de apagamento da memória 

cultural indígena maia dentro da América Central. Considerada sua obra 

principal o romance ainda é pouco compreendido e os estudos sobre ele 

ainda carecem de maior profundidade devido à complexidade nele 

encontrada.  

Surge, então, a partir do panorama exposto anteriormente, uma 

primeira indagação: como se poderia configurar a literatura contemporânea 

hispano-americana diante destas proposições? Outro questionamento é 

sobre a “unidade” nesta escrita continental: existiria uma possível 

uniformidade nas temáticas abordadas e nas estruturas narrativas produzidas 

pelos autores hispano-americanos? Seria possível observar a produção 

literária da América do Sul, por exemplo, sob a mesma ótica que a da 
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América Central sendo esta última pouco analisada e observada pelos 

críticos de maneira geral?  

Pensando nesse aspecto a unidade latino-americana na produção 

literária viria fundamentada pela ideia da utilização de um idioma comum, 

pensando no espanhol como língua que une todos esses países. Neste 

ponto, a literatura produzida em países como o próprio Brasil já estaria 

fadada a uma exclusão iminente. Quanto à diversidade, esta seria trazida 

pelos fatos históricos particulares de cada país ou região.  

Ao longo do século XX, esse pensamento foi disseminado entre os 

críticos literários a fim de se compreender melhor o cenário que se (re) 

configurava (ou se desconfigurava) diante de seus olhos. Entretanto, o que 

se percebe é que a partir da metade do século XX os movimentos e as 

rupturas na história tomam caminhos diferentes nas Américas Central e do 

Sul (isso sem mencionar a relevância das transformações ocorridas na 

América do Norte, onde se localiza o México com sua fortíssima e sólida 

tradição literária).  

Como se sabe um dos fenômenos mais marcantes (e, possivelmente, 

o mais destacado) também da história da literatura hispano-americana é o 

boom, surgido na década de 1960. O boom é definido pelo destaque 

internacional de vários escritores, especialmente romancistas da América 

Latina que tiveram sucesso de público e crítica nunca antes visto. Mais que 

um movimento estético foi também um fenômeno editorial na época. Apesar 

dos autores desta geração serem colocados pela indústria cultural no mesmo 

âmbito de criação literária eles possuem características diferentes. Assim 

como afirma Cano, 

Prácticamente desde el momento en que se comienza a 
constituir la primera noción de Latinoamérica como 
continente unificado, los escritores de la región incorporan en 
sus obras disquisiciones sobre la interacción entre estética, 
política y ética que giran alrededor de conceptos como 
independencia, identidad y modernización. (CANO, 2012, p. 
2)26 

                                                        
26 Praticamente desde o momento em que se começa a se constituir a primeira noção de 
América Latina como continente unificado, os escritores da região incorporam em suas obras 
disquisições sobre a interação entre estética, política e ética que giram em torno de 
conceitos como independência, identidade e modernização. 
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Essa geração do boom, composta por autores como García Márquez, 

Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar e Carpentier marca um novo 

acontecimento cultural na América Latina visto que escritores de estilos e 

projetos tão diferentes e até antagônicos passam a se reconhecer. Neste 

ponto a literatura tem um caráter de apelo universal ao mesmo tempo em que 

possui uma marca cultural muito específica relacionada com as identidades 

culturais do continente, como cenário de produção literária.  

Para Ortiz Wallner (2012), a literatura centro-americana no século XX 

seguiu uma história literária diferente da vivida na América do Sul. A 

produção literária do istmo americano sofreu uma série de rupturas e 

continuidades, de movimentos e deslocamentos que proporcionaram uma 

nova modelagem. Dentro desta perspectiva social, história e literária 

flutuante, que gera uma interação e um intercâmbio de ideias, as populações 

destes construíram-se a partir de histórias e de culturas repartidas por todos 

dentro de um movimento constante. A autora ainda aponta que  

Es, pues, necesario para todo estudio de las literaturas 
centroamericanas repensar una región como Centroamérica 
desde sus redes culturales, locales, regionales y globales, así 
como desde una perspectiva que incluya los transcursos de 
movimientos que se cruzan, bifurcan y atraviesan en los 
procesos culturales. (ORTIZ WALLNER, 2012, p. 25)27 
 

Confirmando essa ideia da autora, Delgado Aburto (2002) já apontava 

que essa corrente literária, desencadeada pelas obras dos autores citados 

anteriormente, reforçava uma ideia de universalidade nas produções literárias 

do continente ao mesmo tempo em que a América Central estaria 

vivenciando um processo distinto que a obriga a escalonar outro discurso 

literário. O discurso do ser letrado e a estética do restante da América 

acabam sendo incapazes neste momento de reconhecer a situação em que 

se encontra o istmo. Para o autor, 

La ilusión universalista del boom se da en Centroamérica 
necesitada de “historicidad”, con ansias de superar la 
marginalidad, y programando esa consigna contradictoria de 
la novela como “testimonio a la vez personal y ecuménico”. 
Es de nuevo el sujeto letrado que arrastra al escenario al 

                                                        
27 É, portanto, necessário para todo estudo das literaturas centro-americanas repensar uma 
região como Centroamérica desde suas redes culturais, locais, regionais e globais, assim 
como desde uma perspectiva que inclua os transcursos de movimentos que se cruzam, se 
bifurcam e se atravessam nos processos culturais. 
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“pueblo” y lo transforma, vía la palabra, en “universal”. 
(DELGADO ABURTO, 2002, p. 57)28  
 

Dessa forma, pode-se dizer que a ideia de uma América Latina 

unificada pelas questões identitárias está distante quando se observam as 

produções literárias de países como Guatemala, Honduras, Nicarágua e El 

Salvador, que estão submersos no contraste das sobreviventes tradições dos 

povos pré-colombianos, porém desprezadas pela elite, com uma inverossímil 

imagem construída de globalização e possível desenvolvimento.  

Como indagação adicional à ideia sustentada pela autora retoma-se a 

dúvida sobre se atualmente os próprios centro-americanos conhecem seus 

autores, não só os de seus próprios países, mas se existem intercâmbios de 

autores entre os próprios países do istmo para se fomentar o ensino literário 

como forma de construção de pensamento crítico e visão de mundo. 

Pensando na construção de uma sociedade reconhecedora de seus 

costumes e tradições utilizar a literatura regional para aprofundamento destes 

temas é um raciocínio considerável.  

Carlos Bermúdez (2012) em um breve estudo sobre o ensino básico 

nas escolas centro-americanas questiona se o que tem sido lido na região 

centro-americana são os próprios autores locais ou se leva em consideração 

somente escritores estrangeiros. Em seu estudo, o autor aponta como tem 

sido o ensino de literatura nas escolas dos países centro-americanos, 

excetuando Belize. Os dados coletados pelo autor indicam que existe pouca 

troca recíproca entre os países vizinhos quanto às suas literaturas nos 

programas governamentais. No caso da Guatemala, por exemplo, o autor 

afirma que somente um texto, de origem centro-americana, não guatemalteco 

é apresentado para os alunos: Cantos de vida y esperanza (1905), de Rubén 

Darío. Ainda assim, o texto do nicaraguense é trazido como exemplo de 

construção lírica difundida pelo autor em sua época que por sua percepção 

de mundo e construção de valores.  

Nos outros países, os resultados obtidos por Bermúdez foram bem 

próximos aos encontrados na Guatemala: os programas governamentais de 

                                                        
28 A ilusão universalista do boom se dá na Centroamérica necessitada de “historicidade”, 
com ânsias de superar a marginalidade, e programando essa consigna contraditória do 
romance como “testemunho por sua vez pessoal e ecumênico”. É de novo o sujeito letrado 
que arrasta ao cenário o “povo” e o transforma, por meio da palavra, no “universal”. 
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incentivo à educação pautam seus ensinamentos em autores nativos, latino-

americanos ou espanhóis conhecidos (como Gabriela Mistral, García 

Márquez, Cortázar, Juan Rulfo, Calderón de la Barca e García Lorca), e os 

de caráter universal. Não se percebe um intercâmbio regional centro-

americano para que os próprios cidadãos conheçam os autores fronteiriços. 

O estudioso destaca a importância de se valorizar o nacional, mas alerta para 

a necessidade de se (re)conhecer regionalmente e compreender como eles 

se aproximam, se unem tematicamente, mas também se afastam e se 

especificam como região em relação a outros lugares do mundo por aquilo 

que produzem em suas fronteiras.  

Percebe-se, assim, um movimento de afinidade naquilo que é 

produzido pelos autores centro-americanos em diferentes épocas e 

situações, mas um distanciamento da população (ou público) desse 

conhecimento gerado, não se conseguindo atravessar as fronteiras 

encontradas no âmbito da educação básica, setor em que se inicia uma 

formação crítica e propositiva.  

As conjecturas feitas até este momento, a princípio, levam a crer que o 

cidadão centro-americano, para ter acesso a outras obras que não sejam de 

seu próprio país, mas façam parte do seu contexto regional precise ir além 

das fronteiras físicas, pois os próprios autores do istmo não são estudados 

nas escolas a não ser dentro de seus próprios domínios nacionais em alguns 

casos.  

É importante destacar que no âmbito do ensino superior, dentro dos 

cursos de licenciaturas de Letras, por exemplo, esse panorama se transforma 

e os discentes possuem grande acesso aos escritores centro-americanos de 

diferentes épocas e de diferentes estilos de escrita. Também vale enfatizar 

que em alguns eventos de grande porte, como Feiras Literárias 

Internacionais, recebem um grande público e ajudam na difusão dos nomes 

centro-americanos em seu próprio território e proporcionam uma 

aproximação de determinada parte da população a destacados nomes dessa 

literatura.  

Quanto ao contexto literário, nas décadas de 1950 e 1960, observa-se 

um rompimento com os movimentos literários ali encontrados anteriormente, 

da mesma maneira que se percebe um distanciamento do boom latino-
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americano. Segundo Mackenbach 29  o crítico porto-riquenho Ramón Luis 

Acevedo identifica de maneira correta os motivos pelos quais a literatura 

centro-americana sobrevive à margem da crescente literatura pertencente a 

boom latino-americano. O autor destaca que essa situação de marginalidade 

é deflagrada na América Central não por uma menor qualidade estética, mas 

por traços gerais dos seus desdobramentos histórico-sociais.  

[…] Acevedo acertadamente identificó como causas de esta 
existencia de las literaturas centroamericanas al margen de 
los brillantes éxitos (también en términos económicos) de los 
autores y autoras del boom latinoamericano […] una serie de 
factores extraliterarios […] del desarrollo histórico-social de 
América Central: altas tazas de analfabetismo, bajos ingresos 
per capita, debilidad de la clase media, inestabilidad política, 
penetración de los mercados nacionales con productos 
extranjeros, dictaduras y censura, ausencia de grandes 
editoriales propias y de una crítica literaria desarrollada e 
institucionalizada. (MACKENBACH, 2011, pp. 1-2)30 
 

A partir dos anos de 1970 e, em especial na década de 1980, existe na 

Centroamérica um desenvolvimento político, social e também cultural, 

segundo Mackenbach 31  fazendo com que autores do istmo ganhem um 

destaque além das fronteiras de seus países. É o caso de nomes como 

Gioconda Belli, Ernesto Cardenal, Manlio Argueta e Rigoberta Menchú, que 

tiveram seus textos traduzidos para diversos idiomas ao redor do mundo. 

Estes autores correspondem, com exceção de Cardenal que se destacou por 

sua poesia, ao auge da narrativa centro-americana na segunda metade do 

século XX, sobretudo em relação ao romance centro-americano e ao que se 

diz respeito à literatura testemunhal.  

 

1.2.1 Literatura de testemunho e sua estética 
 

                                                        
29  Em seu prefácio ao livro El protagonista en la novela de posguerra centroamericana: 
desterritorializado, híbrido y fragmentado, de José Luis Escamilla, El Salvador: Ed. 
Universidad Don Bosco, 2011.  
30  […] Acevedo acertadamente identificou como causas desta existência das literaturas 
centro-americanas à margem dos brilhantes êxitos (também em termos econômicos) dos 
autores e autoras do boom latino-americano […] uma série de fatores extraliterários […] do 
desenvolvimento histórico-social da América Central: altas taxas de analfabetismo, baixas 
rendas per capita, enfraquecimento da classe média, instabilidade política, penetração dos 
mercados nacionais com produtos estrangeiros, ditaduras e censura, ausência de grandes 
editorias próprias e de uma crítica literária desenvolvida e institucionalizada. 
31 (2011, pp. 3-4) 
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Enquanto o boom literário latino-americano evidenciava autores das 

outras regiões do continente, na região centro-americana era a literatura de 

testemunho que ganhava força e destaque. O testemunho se transformou em 

um gênero literário com o intuito de se preencher uma fissura aberta pelo 

vazio histórico e cultural vividos nos anos de 1960 e 1970, período em que as 

revoluções ganham força, dentre elas, a revolução sandinista na Nicarágua.  

O gênero testimonial apresenta características que se aproximam da 

particularidade e da experiência individual contextualizada daquele que narra. 

A percepção do “eu” dentro deste relato é fortíssima e traz à tona aspectos 

históricos dentro de uma perspectiva pessoal e também em alguns casos 

ficcional. As obras apresentam particularidades desconhecidas dentro do 

cenário guerrilheiro que acabam sendo imortalizadas pela escrita, misturando 

ficção e história nos relatos. Tentando esclarecer esse gênero híbrido que 

surge no território centro-americano Mackenbach aponta as seguintes 

características desta escrita 

[…] los estudios publicados a partir de la primera 
conceptualización de la "novela testimonio" por el cubano 
Miguel Barnet en 1969 han coincidido en la definición de las 
características fundamentales del testimonio. Cabe destacar 
los siguientes rasgos: la representatividad de lo individual 
para el colectivo, el pueblo, la etnia y/o la nación, la 
recurrencia a la tradición y la historia nacional, la toma de 
palabra y conciencia de las voces subalternas – en especial 
los indígenas, los campesinos y las mujeres –, los elementos 
religiosos, mesiánicos y míticos, los atributos épicos y el 
carácter anti-canónico y hasta anti-literario del 
testimonio. (2000, p. 1)32 
 

Curiosamente, o caráter anticanônico e antiliterário que esse gênero 

pretendia alcançar para dar voz ao coletivo e ao social marginalizado acabou 

por gerar um fenômeno literário que justamente construiu um cânone e uma 

literatura dessa temática. Segundo De Marco, 

A literatura de testemunho praticada, teorizada e divulgada 
de forma militante por Barnet seria fomentada pelo poder 

                                                        
32  […] os estudos publicados a partir da primeira conceptualização do "romance de 
testemunho" pelo cubano Miguel Barnet em 1969 coincidiram na definição das 
características fundamentais do testemunho. Cabe destacar as seguintes características: a 
representatividade do individual para o coletivo, o povo, a etnia e/ou a nação, a recorrência à 
tradição e à história nacional, a tomada da palavra e consciência das vozes subalternas – em 
especial os indígenas, os camponeses e as mulheres –, os elementos religiosos, 
messiânicos e míticos, os atributos épicos e o carácter anticanônico e até antiliterário do 
testemunho. 
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institucional e teria, a partir de então, conquistado o estatuto 
de cânon. (DE MARCO, 2004, p. 47) 
 

A ideia de um cânone dessa literatura testemunhal ganha força no 

cenário da crítica literária quando se instaura uma categoria específica para 

esse gênero no Prêmio Casa das Américas a partir de 1970, um ano depois 

da premiação da Biografía de un cimarrón (1966), de Miguel Barnet. Assim, a 

narrativa que traz os processos revolucionários centro-americanos começa a 

ser estudada e abordada teoricamente.  

Dentro desta perspectiva, a literatura de testemunho tem suas 

características próprias e presume uma narrativa em que dois narradores se 

descobrem em um espaço narrativo no qual as experiências vividas por um 

deles será evidenciada para o mundo. Existe, então, a figura de um 

entrevistador/organizador/editor que traça o discurso do outro; este outro é 

aquele que vivenciou todas as experiências a serem narradas: é o sujeito 

subalterno, à margem da sociedade, excluído dos espaços de poder e saber 

em seu próprio país e região. Este sujeito subalterno, entretanto, com a 

narrativa produzida, sai do limiar de exclusão momentaneamente para 

representar um grande setor social de uma comunidade com um discurso de 

igualdade vivencial para tornar sua história comum a todos que passaram 

pelas mesmas situações expostas. Para De Marco, por ser uma história 

comum a muitos, ela se torna exemplar. A autora ainda afirma que  

Por serem estes seus pilares de estruturação, são 
considerados “pré-textos” os testemunhos imediatos – 
depoimentos, cartas, diários, memórias, autobiografias – bem 
como outros discursos não ficcionais – biografias, 
testemunhos etnográficos e historiográficos. Do convívio, no 
livro, de dois discursos – o do editor e o da testemunha – 
brotariam as tensões que configurariam o perfil literário do 
texto. Estas tensões se dariam entre o fictício e o factual, 
entre literariedade e literalidade, entre a linguagem poética e 
a prosa referencial. A partir dessas combinações, conformar-
se-iam dois grandes tipos de testemunhos mediatizados. (DE 
MARCO, 2004, p. 47) 
 

Com essas características surgiram diversas narrativas entre as 

décadas de 1960 e 1970 (e continuaram até 1985 com igual força de 

produção e valor de compreensão do momento histórico centro-americano) 

que se tornaram símbolos das situações vividas nessa parte do continente e 

que serviam para evidenciar as problemáticas encontradas no ambiente 
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social coletivo. Era uma voz que representava não só um ser (não)ficcional, 

mas uma comunidade inteira que sofria das mesmas mazelas.  

Um dos livros mais importantes para esse gênero é a biografia da 

guatemalteca Rigoberta Menchú, escrita por Elisabeth Burgos a partir de 

entrevistas com a indígena do grupo quiché-maia, ganhadora do Prêmio 

Nobel da Paz em 1992. Na obra, intitulada Me llamo Rigoberta Menchú y así 

me nació la conciencia (1983), encontram-se características presentes em 

outros livros do gênero como a representatividade do coletivo, a 

autenticidade, a consciência dos povos subalternos, a tradição e a história 

nacional. Sobre essas características e essa biografia, Mackenbach afirma 

que   

[...] al final del primer párrafo la testimoniante expresa una 
frase altamente característica para la concepción dominante 
del testimonio en Centroamérica: "Mi situación personal 
engloba toda la realidad de un pueblo." (Burgos, 1983, p. 21) 
Unánimemente, en los "manuales" (por ejemplo Randall, 
1983) y en los estudios del testimonio se ha insistido en el 
carácter representativo del testimonio; se ha constatado que 
el relato de un testimoniante no solamente era auténtico en 
cuanto al destino personal del protagonista, sino en cuanto a 
la representación de todo un pueblo, una etnia u otros grupos 
subalternos, especialmente los campesinos y las mujeres. 
(MACKENBACH, 2000, p.2)33 

 

A biografia de Rigoberta sustenta a ideia trazida pelo gênero 

testimonial quanto à necessidade de se repensar as narrativas produzidas na 

região que não conseguem mais exemplificar o que a população local está 

passando. Certamente, os testemunhos não podem ser levados como uma 

descrição hiper-realista da situação vivida pela testemunha, tendo em vista 

que o processo ficcional está inserido dentro desta narrativa produzida com 

mais de um narrador. Além disso, mesmo se escritos pela própria 

testemunha apontam para uma percepção unidimensional dos fatos ocorridos 

                                                        
33  [...] ao final do primeiro parágrafo a testemunhante expressa uma frase altamente 
característica para a concepção dominante do testemunho na Centroamérica: "Minha 
situação pessoal engloba toda a realidade de um povo." (BURGOS, 1983, p. 21) 
Unanimemente, nos "manuais" (por exemplo, RANDALL, 1983) e nos estudos do 
testemunho insistiu-se no caráter representativo do testemunho; constatou-se que o relato de 
um testemunhante não só era autêntico em relação ao destino pessoal do protagonista, mas 
também quanto à representação de todo um povo, uma etnia ou outros grupos subalternos, 
especialmente os camponeses e as mulheres. 
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ainda que se procure aproximar ao máximo de uma exemplificação que 

remete a um discurso comum de uma comunidade.  

O testemunho é visto como a voz do subalterno perante um mundo 

letrado que não lhe cede espaço para propagar seus discursos e mostrar 

suas necessidades sociais, culturais, políticas, econômicas e, também, 

artísticas. As narrativas produzidas com esse caráter testemunhal 

apresentam as nuances do cenário centro-americano da segunda metade do 

século XX: o Estado opressor buscando tirar toda forma de poder que possa 

existir nas camadas populares. Essas narrativas se configuram para trazer as 

novas camadas da realidade centro-americana.  

A narrativa de testemunho surge, então, como uma condição de 

sobrevivência para as comunidades marginalizadas centro-americanas. 

Dentro das narrativas testemunhais não se quer assumir um caráter 

hierárquico ou patriarcal por parte do narrador, mas um traço de 

universalidade em que um discurso reverbera com a função representativa de 

defensor ou paladino notável da sociedade excluída. Cantam-se canções 

heroicas e se evocam mártires populares. A partir de um discurso universal, 

se criticam os eventos políticos e sociais ocorridos na América Central a 

partir da década de 1960 mostrando, dessa forma, o nacionalismo e o 

processo revolucionário ali presente. 

Assim, o discurso que narra as experiências sofridas pelo 

testemunhante evoca o fazer literário para conseguir mostrar uma cena 

construída pelo trauma vivido em situações de violência. De acordo com 

Chacón (2011, pp. 21-22),  

El testimonio constituyó el género que identifica la literatura 
de la época, por su fuerte relación con el contexto social, la 
utilización de recursos de la oralidad narrativa y la utilización 
del relato etnográfico como modelo. [...] Los testimonios 
desempeñaron el papel de espejos de un momento histórico 
determinado, dada la legitimidad y autoridad social de la voz 
narrativa, protagonista privilegiada de los acontecimientos 
narrados, así como el alto valor representativo social que se 
le concede.34 

                                                        
34 O testemunho se constituiu no gênero que identifica a literatura da época, por sua forte 

relação com o contexto social, a utilização de recursos da oralidade narrativa e a utilização 
do relato etnográfico como modelo. [...] Os testemunhos desempenharam o papel de 
espelhos de um momento histórico determinado, dada a legitimidade e autoridade social da 
voz narrativa, protagonista privilegiada dos acontecimentos narrados, assim como o alto 
valor representativo social que lhe foi concedido. 
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Neste aspecto, o testemunho recebeu críticas, pois se apropriou de 

recursos literários para deixar transparecer uma voz que, a princípio, seria 

somente considerada histórica ou documental. Contudo, percebe-se que a 

literatura de testemunho aponta para uma direção não estritamente 

relacionada a um caráter permeado de historicidade, mas para uma vereda 

que engloba a ficção e a história na tentativa de se mostrar o que se está 

acontecendo em algum lugar com uma comunidade a partir da própria 

linguagem do ser letrado que exclui também uma camada popular.  

Em sua biografia, Rigoberta Menchú afirma que aprendeu a língua 

espanhola exatamente para denunciar os problemas sociais sofridos por sua 

etnia dentro da Guatemala na língua de quem os oprimia. Se trouxesse suas 

experiências somente em sua língua nativa, não alcançaria a repercussão 

necessária para que vários setores do mundo voltassem seus olhos para a 

região centro-americana. Ela constrói seu discurso a partir da língua do 

dominador para ser precisamente notada na própria camada que a oprime ou 

por aqueles que simplesmente a ignoram.  

Alguns estudos 35  apontam que, enquanto o boom latino-americano 

começa a chegar ao seu fim surge um mini boom literário na região centro-

americana no qual os autores começam a deixar para trás as tendências da 

primeira metade do século XX pautadas no realismo social e no 

costumbrismo predominantes para dar campo ao novo romance centro-

americano, trazendo um caráter experimental no âmbito linguístico e formal. 

Esse novo caráter textual começa a procurar espaço em meio à força que a 

narrativa testemunhal já possuía na segunda metade do século XX, período 

em que o testemunho era utilizado como alicerce para a luta política e social. 

Esse verdadeiro boom centro-americano ganha força nos anos de 1980, 

revelando autores que trabalham principalmente o conto e o romance. A 

diversidade na forma narrativa cresce consideravelmente nessa época com 

as diferentes formas de contos e microcontos, da difusão do novo romance 

histórico, do romance policial e urbano. Segundo Chacón (2011, p. 19), 

                                                        
35 Como o da norte-americana Kathryn Eileen Kelly e do guatemalteco Arturo Arias, ambos 
citados por Mackenbach (2011).  
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entretanto, a literatura de ficção centro-americana ainda estava à sombra da 

literatura de testemunho:  

A pesar de que la literatura de ficción ya había tomado otros 
rumbos, el testimonio, por su fuerza política, moral y de 
reconstrucción de la memoria fue tal que, aun a finales de 
siglo se siguieron produciendo, aunque ya no en la misma 
cantidad de antes, gracias al reconocimiento de que gozó en 
las décadas pasadas, al ser considerado como la marca de 
fábrica de la literatura centroamericana.36 
 

Nesse período, os autores centro-americanos tentam fazer surgir uma 

literatura que se torna mais complexa em sua construção temática e também 

no uso da linguagem. A fragmentação começa a se tornar mais adequada e 

providencial para o fazer literário centro-americano, realizando o relato de 

todas as misérias, das vitórias e derrotas e da (des)esperança presente no 

istmo de uma maneira diferente da existente na literatura testemunhal.  

Dentro dessa perspectiva, no âmbito histórico, enquanto os países na 

América do Sul seguiam um ritmo de redemocratização já no fim da segunda 

metade do século XX após as ditaduras militares e tinham uma produção 

literária com grande prestígio internacional, a América Central ainda estava 

mergulhada em diversos conflitos armados que deixaram cicatrizes enormes 

em sua história e que, no âmbito literário, desencadearam a escrita 

testemunhal voltada para os relatos históricos mesclados ao ficcional com a 

necessidade de representar um povo e/ou uma etnia marginalizada pela 

brutalidade dos atos dos Estados que violavam constantemente os Direitos 

Humanos e até então não alcançava voz no meio literário pela figura do “ser 

letrado”.  

 

1.2.2 Literatura centro-americana contemporânea e a Estética da 
Violência 
 
No começo dos anos 1990, a chamada “pacificação” dos países 

centro-americanos teve como marco a derrota eleitoral do governo 

                                                        
36 Apesar de que a literatura ficcional já tivesse tomado outros rumos, o testemunho, por sua 

força política, moral e de reconstrução da memória foi tanto que, mesmo no final do século 
[XX] continuaram sendo produzidos, ainda que já não tanto na mesma quantidade de antes, 
graças ao reconhecimento de que usufruiu nas décadas passadas, ao ser considerado como 
a marca de fábrica da literatura centro-americana. 
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revolucionário sandinista na Nicarágua, que havia destituído por meio de luta 

armada o ditador Anastasio Somoza em 1979. Ao assumir o poder na década 

de 1980 a Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), com Daniel 

Ortega como líder, revogou a Constituição, dissolveu o Congresso e 

substituiu a Guarda Nacional pelo Exército Popular Sandinista. Todas essas 

ações geraram revolta por parte de outros grupos que eram contra tais 

medidas e desencadearam uma série de conflitos armados entre o Exército 

Sandinista e os “Contras”, grupo contrário às ações governamentais da 

época.  Em 1988, Ortega assina uma lei de reforma eleitoral, prevendo 

eleições amplas e livres em 1990. Nesse ano, Violeta Barrios de Chamorro 

vence as eleições presidenciais e inicia, então, o processo de pacificação no 

país.  

Seguiram, cronologicamente esse processo, a assinatura dos Acordos 

de Paz em El Salvador (1992) e na Guatemala (1996). Neste último, o acordo 

assinado põe fim à guerra civil que durou 36 anos e deixou mais de centenas 

de milhares de mortos, dezenas de milhares de desaparecidos e um 

genocídio dos descendentes do povo maia na década de 1980 ainda em 

investigação até hoje.  Os anos que seguem, trazem à tona uma política de 

reconstrução da democracia e do desenvolvimento para esta área. Para Ortiz 

Wallner, 

Esos años de transición se han caracterizado, sin embargo, 
por ser un momento matizado por una cultura de la 
discriminación y la violencia, así como por la profundización 
de las crisis y exclusión sociales. (2012, p. 31)37  
 

Esses anos de transição aos quais a autora se refere no trecho 

anterior são marcados por uma escrita que reflete o desencanto e a 

frustração da população centro-americana com relação às revoluções 

acontecidas no período anterior que trouxeram uma promessa de mudança 

para a região e criaram uma esperança nos discursos ali proferidos.  

Na literatura, esse período de transição do fim dos anos oitenta e início 

dos anos noventa, com o fim das guerras anteriormente citadas, apareceram 

                                                        
37 Esses anos de transição foram caracterizados, entretanto, por ser um momento matizado 

por uma cultura da discriminação e pela violência, assim como pelo aprofundamento da crise 
e a exclusão sociais.  
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as narrativas que foram denominadas de literatura de pós-guerra. Os relatos 

e as narrativas de testemunho produzidas durante quase toda a segunda 

metade do século XX já não conseguem mais dar voz aos sentimentos da 

população centro-americana e surge a necessidade de se falar de algo 

latente, visível e assustador que se apresenta diante dos olhos de todos. 

Uma realidade pós-guerra que emerge mais rápida que a reconstrução 

anunciada e a redemocratização pretendida.  

Para Chacón (2011, p. 3), o rompimento com a literatura de 

testemunho se dá com a publicação da obra Los Compañeros em 1976, do 

guatemalteco Marco Flores, que apresenta uma arquitetura textual diferente 

daquela vista até o momento na região centro-americana. Segundo o autor, 

começa-se com esta obra a descontruir-se um modelo de escrita conhecido a 

partir da utilização de um tom irônico, da paródia e de uma violência 

linguística:  

En suma, la novelística centroamericana de los años 
ochenta, sobre todo a partir de los noventa, se debatió entre 
las propuestas éticas y estéticas de los planteamientos 
revolucionarios, por una parte, articuladas sobre todo en la 
producción testimonial y la mirada que esta lanzaba sobre 
acontecimientos recién vividos y sujetos y fuerzas aún 
vigentes; y por otra, la influencia que pronto comenzó a 
ejercer la estética inaugurada en la región por la novela Los 
compañeros y que daría origen a un verdadero boom de la 
narrativa centroamericana, al volver los ojos, en 
contraposición radical a la autoridad del modelo anterior, al 
carácter ficcional como valor creativo, con un programa de 
escritura diametralmente distinto al carácter etnorrealista de 
la narrativa anterior. Sujetos y temas que esta última había 
dejado de lado, toman un protagonismo inédito, como es el 
caso de la sensibilidad femenina, el erotismo, la literatura 
gay, así como la nueva violencia, ligada no a justificaciones 
políticas, sino a la violencia de la cotidianidad citadina, de 
soldados y guerrilleros, muchos de ellos reciclados como 
delincuentes citadinos. (CHACÓN, 2011, pp. 22-23)38 

                                                        
38 Em suma, a produção ficcional centro-americana dos anos oitenta, sobretudo a partir dos 
anos noventa, se debateu entre as propostas éticas e estéticas dos enfoques 
revolucionários, por uma parte, articuladas sobretudo na produção testemunhal e o olhar que 
esta lançava sobre acontecimentos recém vividos e indivíduos e forças ainda vigentes; e por 
outra, a influência que logo começou a exercer a estética inaugurada na região pelo romance 
Los compañeros e que daria origem a um verdadeiro boom da narrativa centro-americana, 
ao voltar os olhos, em contraposição radical à autoridade do modelo anterior, ao caráter 
ficcional como valor criativo, com um programa de escritura diametralmente distinto ao 
caráter étnico-realista da narrativa anterior. Indivíduos e temas que esta última tinha deixado 
de lado, ganham um protagonismo inédito, como é o caso da sensibilidade feminina, o 
erotismo, a literatura gay, assim como a nova violência, ligada não a explicações políticas, 
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A literatura centro-americana, então, começa a viver uma mudança de 

paradigma entre a produção narrativa das décadas anteriores pautada na 

representação testemunhal e no caráter universal característico deste 

discurso e a nova criação literária surgida a partir da nova realidade centro-

americana posterior aos conflitos armados.  

Neste momento não se nota mais espaço para os cantos 

revolucionários nem para se trazer à memória mártires e heróis tampouco 

para os discursos exclusivamente nacionalistas. Sente-se a necessidade de 

olhar para uma nova realidade que abrange os problemas sociais depois de 

vários conflitos armados, que deixaram marcas evidentes na sociedade. A 

guerra já não é mais vista como nos discursos anteriores, em que o conflito 

armado era indispensável para se obter uma visibilidade e transformar os 

problemas da sociedade centro-americana, mas o confronto é tratado como 

algo grotesco, irônico e até carnavalesco. Mackenbach aponta alguns 

contrastes entre a literatura de testemunho e a literatura denominada de pós-

guerra 

Mientras que en el testimonio el espacio donde se desarrolla 
la trama es esencialmente nacional, en la novelística de 
posguerra ya no se circunscribe a estos límites. Mientras que 
en el testimonio domina la figura heroica y la voz protagónica 
del testimoniante-guerrillero, en la novela a partir de los años 
noventa se representan y presentan figuras no heroicas, 
antiheroicas y voces protagónicas no protagonistas. […] 
Mientras que la narrativa testimonial dirigía su mirada hacia 
el interior de la nación, la clase, la etnia, en la producción 
novelística posterior se mira hacia “el interior del individuo, 
cuyo centro no es ni lo nacional, ni la colectividad, sino la 
individualidad y sus circunstancias”. (MACKENBACH, 2011, 
p. 10)39 
 

Existe, neste ponto, uma mudança estética nas narrativas centro-

americanas. Sai-se da militância política para buscar-se uma estética que 

                                                                                                                                                               
mas sim à violência do cotidiano citadino, de soldados e guerrilheiros, muitos deles 
reciclados como delinquentes citadinos. 
39 Enquanto que no testemunho o espaço onde se desenvolve a trama é essencialmente 
nacional, na produção romanesca de pós-guerra já não está circunscrita nestes limites. 
Enquanto que no testemunho predomina a figura heroica e a voz protagonista do 
testemunhante-guerrilheiro, no romance a partir dos anos noventa são representadas e 
apresentadas figuras não heroicas, anti-heroicas e vozes protagonistas não-protagonistas. 
[…] Enquanto que a narrativa testemunhal dirigia seu olhar em direção ao interior da nação, 
a classe, a etnia, na produção romanesca posterior se olha em direção “ao interior do 
indivíduo, cujo centro não é nem o nacional, nem a coletividade, mas sim à individualidade e 
suas circunstâncias”. 
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não almeja mais o universal, mas o individual. A identidade centro-americana 

também segue sendo buscada e construída, porém não mais pela ótica das 

revoluções e dos conflitos armados iniciados nos anos 1960 e intensificados 

nas décadas de 1970 e 1980. Neste cenário, esta identidade vai sendo 

percebida a partir das novas temáticas que são abordadas: a morte, a 

violência urbana, cotidiana e gratuita, as feridas/marcas das recentes 

guerras, a solidão, a frustação, entre outras, que apontam para uma literatura 

de desencanto40.  

A literatura que se elabora a partir desse instante reage contra a 

estética criada pela literatura testemunhal. Surge uma escrita voltada para as 

acusações sociais, mas com grande experimentalismo estético. A literatura 

de pós-guerra traz uma mudança em relação ao conceito daquilo que é o 

nacional assim como as propostas de solidificação do caráter nacional, as 

relações fronteiriças e os processos culturais, que são híbridos.   

O fim do século XX e o início do XXI são marcados pelo 

aprofundamento de temáticas como os relatos de violência cotidiana, a 

violência e o pânico propagado pela formação e o crescimento das gangues, 

o fluxo migratório incessante em busca de melhores condições de vida e 

também relatos de personagens que atravessam circunstâncias cotidianas 

consideradas estranhas ou incomuns, carregadas de um teor fantástico.  

Fato é que, também, se o panorama histórico centro-americano for 

analisado com maior profundidade, não se terá uma percepção comum ou 

genérica de tudo o que aconteceu nesses países. A literatura se encarga de 

evidenciar uma Centroamérica que se encontra à mercê dos príncipes dos 

carteis do narcotráfico, das maras, ou dos Zetas - grupos de pessoas que se 

aproveitam de milhares de imigrantes pobres que buscam atravessar a 

fronteiras ilegalmente. Essas situações do cotidiano centro-americano não 

são passageiras apesar de todas serem incorporadas de maneira natural à 

vida desses habitantes.  

É muito comum encontrar relatos de violência nos países centro-

americanos veiculados nos principais jornais nacionais sendo justificados 

apenas com uma simples vinculação ao tráfico ou a imigrantes ilegais que 

                                                        
40 Ver Cortez (2010).  
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não deveriam praticar tais atitudes que atentam contra suas próprias vidas. 

Quando esses veículos de comunicação em massa menosprezam essas 

mortes e as atrelam a uma violência que teoricamente não pode ser 

combatida por forças públicas deixam aberta uma lacuna na história a ser 

contada. A banalização ou até mesmo uma certa espetacularização dessa 

violência por muitos meios de comunicação acabam proporcionando à 

literatura a possibilidade de tratar esses temas com mais atenção e maior 

cuidado.  

Nesses países, a narrativa produzida pelos autores contemporâneos41 

se faz valer da necessidade de reconstruir e evidenciar o cenário de tal nação 

assim como a de organizar a condição humana devastada e perseguida 

pelas sombras de um passado tenebroso. Escamilla 42  aponta um novo 

espaço cultural em que as fronteiras se diluem e a imprescindibilidade de se 

narrar o que se vive em diferentes locais simultaneamente tomam a dianteira 

da narrativa centro-americana. O autor afirma também que cresce o a caráter 

da individualidade para mostrar o panorama social centro-americano 

contemporâneo: 

De estas individualidades unas adquieren el rostro de la 
violencia, otras de la indiferencia y la desilusión que 
encarnan los personajes novelescos para retratar esos 
signos que en la cotidianidad tienen nombre y apellido. 
(ESCAMILLA, 2011, p. 19)43 

  
Escamilla (2011, p. 23) destaca também que para compreender a 

literatura centro-americana produzida pós-guerra é necessário entender que 

esta é produção de um processo sociocultural e que quem a produz ou a lê 

também pertence à sociedade que está sendo retratada. Não é uma visão 

externa ou afastada da situação que está acontecendo, mas uma observação 

in loco das consequências do processo histórico sofrido por toda a região.  

No início da década de 1990, como já apontado, a narrativa centro-

americana se transforma em um “espaço” no qual a própria literatura se 

                                                        
41  Alguns nomes desta geração contemporânea são Róger Lindo, Jacinta Escudos e 
Castellanos Moya (salvadorenhos); Franz Galich, Otoniel Martínez, Rafael Cuevas Molina e 
Danto Liano (guatemaltecos); Omar Cabezas, Sergio Ramírez e Gioconda Belli 
(nicaraguenses).  
42 (2011, p.19). 
43 Destas individualidades umas adquirem o rosto da violência, outras da indiferença e a 
desilusão que encarnam as personagens romanescas para retratar esses signos que na 
cotidianidade têm nome e sobrenome. 
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mostra com características relacionadas à violência em diversos graus e 

expressões: 

La narrativa centroamericana a partir de la década de 1990 
[…] tiene de relacionarse con la violencia en tanto que 
dinamiza las dimensiones de las representaciones, las 
reacciones y los desplazamientos de la violencia en sus más 
diversas facetas hasta convertirse en un acto de violencia. 
Está claro que el corpus de esta literatura permanece abierto, 
y que incluye una gran cantidad de autores, obras y tipos de 
textos, desde sex, drugs and (no, no rock’n roll, sino) salsa 
hasta la novela negra y la novela policiaca, una forma cada 
vez más popular en la región, siendo su cercanía con los 
medios masivos más que evidente en cuanto a lo que a las 
técnicas narrativas se refiere. (MACKENBACH e ORTIZ 
WALLNER, 2008, p. 10)44 
 

Dentro deste cenário centro-americano contrastivo e tenso surgem 

autores que pretendem mostrar um retrato contundente de seus países e de 

suas realidades, agregando um novo estilo em sua narrativa que, por sua 

vez, é marcado em algumas ocasiões pela precisão e pela agilidade e, em 

outras, pela imagem da cidade como locus terribilis onde todos os pesadelos 

se concentram nela e se questiona como é possível sobreviver em um 

ambiente tão inóspito (MACKENBACH & ORTIZ WALLNER, 2008). 

Confluindo com a ideia proposta por Escamilla aponta-se o 

pensamento de Ortiz Wallner (2003), que já havia destacado que a estética 

literária centro-americana não estaria mais centrada em acontecimentos 

políticos nem preocupada em retratar datas e fatos históricos, mas suas 

transformações começam a ser, neste momento, atreladas a processos 

culturais complexos, provenientes de diversos fatores. Começa-se a ser 

construída, então, uma mentalidade de se mostrar a nova realidade nacional 

e regional a partir de novas estratégias de escrita que percorrem o cenário e 

as indagações atuais. 

[...] por un lado, la incorporación de elementos de la cultura 
popular urbana que aparece muchas veces vinculada a la 
sátira, el humor y la ironía, estrategias que apuntan a la 

                                                        
44 A narrativa centro-americana a partir da década de 1990 […] tem de relacionar-se com a 
violência de tal maneira que dinamiza as dimensiones das representações, as reações e os 
deslocamentos da violência em suas mais diversas facetas até se converter em um ato de 
violência. Está claro que o corpus desta literatura permanece aberto, e que inclui uma grande 
quantidade de autores, obras e tipos de textos, desde sex, drugs and (não, não rock’n roll, 
mas sim) salsa até o romance negro e o romance policial, uma forma cada vez mais popular 
na região, sendo sua aproximação com os meios massivos mais que evidente quanto ao que 
às técnicas narrativas se refere. 
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particular importancia que se le otorga a la oralidad y a su 
escenificación en los textos escritos. Por otro lado, destaca 
en un amplio corpus narrativo la presencia de diversos 
elementos propios de la novela policiaca tradicional y de la 
novela negra, como el motivo del crimen y la 
presencia/ausencia del detective, que son constantemente 
subvertidos y parodiados. También podemos mencionar una 
presencia destacada de los mass media como la televisión, la 
radio y la prensa (especialmente la prensa amarillista). 
(MACKENBACH e ORTIZ WALLNER, 2008, p. 8)45 
 

Assim, surge a ideia da “cultura da violência” e a “estética da violência” 

que se propõe destacar nesta tese. Tem-se como definição da expressão 

cultura da violência como o legado histórico da violência e sua consequente 

naturalização na dinâmica cotidiana de um determinado lugar ou país. 

Reconhecem-se a impunidade generalizada, o autoritarismo vigente e 

constante, a militarização da cultura cidadã, um sistema judiciário fraco e 

inoperante que se manifesta a partir das próprias ações do Estado e em sua 

relação com a população e que gera uma “cultura do silêncio” exatamente 

pela ineficiência do sistema forense, pela violência praticada pelo poder 

executivo e pela resposta negativa da própria população a todos esses 

acontecimentos (CUEVAS MOLINA, 2012, p. 147). 

Nesta perspectiva, a violência acaba se tornando uma das maneiras 

viáveis de resposta imediata aos conflitos encontrados na sociedade. Assim, 

responde-se à violência cotidiana a que alguém está submetido com a 

própria violência sofrida para se defender ou reagir à primeira violência 

exposta. Põem-se nos dois lados da moeda a mesma marca e a exata 

igualdade entre os signos. 

Seguindo este pensamento pode-se dizer que as narrativas centro-

americanas vão se construindo por meio de diversos elementos que 

costumam representar uma violência estrutural direta/indireta e que a 

dinâmica da produção narrativa a partir da década de 1990 busca interagir 

                                                        
45 [...] por um lado, a incorporação de elementos da cultura popular urbana que aparece 
muitas vezes vinculada à sátira, ao humor e à ironia, estratégias que apontam para a 
particular importância que se lhe outorga à oralidade e à sua encenação nos textos escritos. 
Por outro lado, destaca em um amplo corpus narrativo a presença de diversos elementos 
próprios do romance policial tradicional e do romance negro, como o motivo do crime e a 
presença/ausência do detetive, que são constantemente subvertidos e parodiados. Também 
podemos mencionar uma presença destacada dos mass media como a televisão, o rádio e a 
imprensa (especialmente a imprensa marrom). 
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profundamente com os exemplos de manifestações da violência cotidiana em 

determinadas partes da região: 

En forma directa y breve se muestran múltiples elementos 
que pueden ser recorridos como constantes dentro de la 
producción narrativa centroamericana que emerge a partir de 
la década de 1990 y que pueden organizarse dinámicamente 
desde la interacción de al menos las siguientes dimensiones: 
las representaciones de la violencia, las reacciones ante la 
violencia, los desplazamientos de la violencia y la literatura 
como violencia. (MACKENBACH e ORTIZ WALLNER, 2008, 
p. 82)46 
 

Pensando na literatura como plataforma de manifestação possível da 

violência, conforme exposto pelos autores, dimensiona-se o conceito da 

estética da violência, pois a violência neste momento não é somente mais 

uma temática, mas também é parte de um elemento da construção narrativa 

presente nos textos produzidos em certos países da América Central, 

principalmente na Guatemala e em El Salvador, a partir de 1990. Walter 

Benjamin (1985) foi um dos primeiros a chamar a atenção das democracias 

ocidentais para o perigo da “estética na política”. Para o autor, quando Hitler 

encomendou filmes sobre a Alemanha e sobre a SS, o Führer transformou os 

aspectos estéticos existentes na política e incorporou uma nova definição ao 

termo em questão.  

A mesma configuração é entendida quanto à estética da violência, pois 

a barbárie se tornou natural e milhões puderam expor seus instintos 

selvagens sem consciência de culpa. Atualmente, a estética da violência 

sobrevive e possui grande força. Não mais como um ritual cruel de 

genocídios e extermínios ao som de canções populares, mas também 

estetizados pelos media. A imprensa em geral e a televisão “mercantilizam” a 

violência como um produto racionalmente vendável, da mesma forma, sem 

consciência de culpa. O horror, a destruição, as mutilações, etc. se tornaram 

um bom prato para um público sedento por sangue. Assim, na estética da 

violência, a própria violência se desloca, segundo, Ortiz Wallner  

                                                        
46 De forma direta e breve são mostrados múltiplos elementos que podem ser observados 
como constantes na produção narrativa centro-americana que emerge a partir da década de 
1990 e que podem ser organizados dinamicamente a partir da interação de ao menos as 
seguintes dimensões: as representações da violência, as reações ante a violência, os 
deslocamentos da violência e a literatura como violência. 
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hacia el espacio existencial, hacia el uso de un lenguaje que 
arremete contra el lector y a la utilización de “estrategias 
escriturales” que rompen los órdenes tradicionales en el nivel 
formal. Se trata de una estética que pretende resolverse en 
una agresividad que da la impresión de ser gratuita. (2003, p. 
140)47 
 

É importante destacar que a violência já aparece na literatura há 

séculos como objeto de estudo e temática recorrente e que, dentro da 

cosmovisão e da estrutura social latino-americana, a violência está intrínseca 

como manifestação concreta. Segundo Schøllhammer, “é uma chave para 

entender a cultura e parece ser um dos fundamentos da própria estrutural 

social.” (2013, p.103). O autor ainda apresenta a ideia da violência como um 

fenômeno social marginal transgressivo dentro de uma ordem social 

autoritária em um contexto literário construído nas primeiras décadas do 

século XX.  

A partir da segunda metade do século XX, principalmente com os 

textos do chileno Ariel Dorfman 48 , encontram-se algumas dimensões da 

violência dentro da literatura. Schøllhammer explana sobre essas dimensões 

proporcionando o seguinte entendimento: a primeira dimensão se refere à 

violência social, como uma matriz vertical, que possui as faces de repressora 

e autoritária ou rebelde e libertadora que vê na literatura a abertura para ser 

simbolizada como um processo de redenção e a retomada da honra e uma 

libertação dos mecanismos opressores. Na segunda dimensão, que estaria 

em uma posição horizontal, está a violência intersubjetiva que está atrelada 

ao caráter individual, beirando a solidão ou a alienação deste indivíduo em 

destaque. Nessa dimensão, a demanda existencial se faz presente a partir 

dos modelos de honra e vingança, provocando uma condição humana de 

isolamento. O agravamento dessa segunda dimensão seria dentro de um 

âmbito interior e psicológico, atando a violência à angústia e ao desespero 

que não é (ou não pode ser) externalizado. A quarta dimensão apresenta 

características da violência como representação: 

                                                        
47 Em direção ao espaço existencial, ao uso de uma linguagem que arremete contra o leitor e 
à utilização de “estratégias escriturais” que rompem as ordens tradicionais no nível formal. 
Trata-se de uma estética que pretende resolver-se em uma agressividade que dá a 
impressão de ser gratuita. 
48 Imaginación y violencia en América Latina (1972). 
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Finalmente, Dorfman inclui a violência da representação, 
vendo na literatura um movimento transgressivo de ruptura 
que possa produzir um efeito contundente de choque com 
um desenlace semelhante à experiência catártica de 
purificação das emoções por terror e piedade. Assim, parece 
haver uma presença da violência na literatura não só na 
representação temática de uma violência, mas também na 
exploração pela escrita de efeitos sensíveis que desloca a 
fronteira do que pode ou não ser dito. Pode-se entender a 
violência da representação nessa perspectiva ligada à 
dimensão expressiva e performática da literatura, capaz de 
mudar as fronteiras do que pode ser representado ou não, do 
que pode ser escrito ou não, abrindo assim caminho para um 
reconhecimento dinâmico através da ficção do que é real ou 
não.  A violência perfomativa agencia na literatura a fronteira 
entre a realidade e a ficção ao abrir a possibilidade de 
reconhecer realidades antes não experimentadas e 
rompendo certezas do que é real. (SCHØLLHAMMER, 2013, 
p. 107) 
 

É a partir desta última dimensão, e buscando-se ir mais além, que se 

propõe uma estética que aborda a violência não só como temática recorrente 

que permeia as obras literárias latino-americanas contemporâneas. A tese 

que se apresenta aqui é de que a violência possui um caráter performático 

representado em um estilo de escrita, nos recursos e nas escolhas 

linguísticas feitas por um autor. Não se trata de evidenciar a violência 

pautando-se nas outras dimensões citadas, conferindo-lhe uma posição 

dentro de uma categoria temática, mas de revelá-la a partir de um projeto 

estético-linguístico-literário que rompe com ideal inicial e vai mais além, 

perpetrando a violência na escrita como forja para um novo projeto estilístico. 

Trata-se de utilizar a violência como matéria-prima temática e estrutural para 

a literatura, conforme aponta Schøllhammer. 

Se a literatura privilegia a violência como tema e matéria-
prima, é porque a literatura penetra na violência exatamente 
naquilo que escapa aos outros discursos apenas 
representativos, naquilo que é o elemento produtivo e 
catalisador na violência e a faz comunicar. É certo que a 
violência pode ser entendida como o limite da comunicação, 
o ponto em que as palavras se rendem ao silêncio da força 
bruta e em que o diálogo de certa maneira é eclipsado pelo 
poder. Por outro lado, a violência também pode ser o ponto 
inicial de uma comunicação, uma imposição que força 
relações de poder engessadas a reformularem. Para a 
literatura, e principalmente para a narrativa ficcional, o 
elemento produtivo gira em torno da imaginação injetada pela 
violência e a natureza enigmática de sua realidade íntima e 
cruel. (2013, pp. 108-109) 
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 Assim, entende-se que a literatura centro-americana contemporânea 

se faz valer da estética que privilegia a escrita não só da violência, mas 

também, principalmente, pela violência. É a construção de um estilo que 

encontra na violência um campo de experiência criativa que transborda os 

limites literários dos discursos literários já conhecidos. Com uma poética da 

violência que se utiliza da construção de imagens, do universo insólito assim 

como da produção de um silêncio perturbador é que se percebe a estética da 

violência nas obras de Rey Rosa.  

Esse novo projeto literário centro-americano contemporâneo, que se 

faz valer de uma poética da violência privilegiada de outros objetos estético-

literários, é contemplado por Ortiz Wallner quando a autora afirma que não se 

encontra mais uma denúncia da opressão sofrida na região, que se mantinha 

pela ideia de força na luta armada e na violência justificada politicamente, 

mas surge um modelo estético diferente.  

[...] que una gran parte de estos textos literarios van a 
privilegiar una mirada inquisidora y crítica sobre las 
consecuencias de las múltiples relaciones de violencia en y 
entre los individuos y en sus relaciones interpersonales. Se 
trata de textos literarios que cuestionan las (im)posibilidades 
de (sobre)vivir en espacios de violencia, predominando en 
ellos lo que Dante Liano describe como “violencia oblicua”, es 
decir, aquel espacio textual en el cual la violencia está 
contenida de manera indirecta, sumergida, alegórica, lo que 
hace que la narración sea una donde la denuncia social 
directa ya no aparece […]. Las realidades e historias de 
violencia ficcionalizadas en las narrativas centroamericanas 
recientes se articulan así en una presencia velada y 
sumergida de la violencia, por ejemplo en el lenguaje y las 
estructuras narrativas. Es desde este lugar de enunciación 
desde donde la literatura re-semantiza y re-escribe la 
pregunta por las (im)posibilidades de la convivencia humana 
con la violencia. (2015, pp. 320-321)49 
 

                                                        
49 [...] que uma grande parte destes textos literários vão privilegiar um olhar inquisidor e 
crítico sobre as consequências das múltiplas relações de violência no e entre os indivíduos e 
em suas relações interpessoais. Tratam-se de textos literários que questionam as 
(im)possibilidades de (sobre)viver em espaços de violência, predominando neles o que 
Dante Liano descreve como “violência oblíqua”, ou seja, aquele espaço textual no qual a 
violência está contida de maneira indireta, submergida, alegórica, o que faz [com] que a 
narração seja uma onde a denúncia social direta já não aparece […]. As realidades e 
histórias de violência ficcionalizadas nas narrativas centro-americanas recentes se articulam 
assim em uma presença velada e submergida da violência, por exemplo na linguagem e nas 
estruturas narrativas. É a partir deste lugar de enunciação de onde a literatura ressemantiza 
e reescreve a pergunta pelas (im)possibilidades da convivência humana com a violência. 
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É exatamente na linguagem e nas estruturas narrativas construídas 

por Rodrigo Rey Rosa que aparece esta nova estética da violência que 

prioriza a produção escrita dentro de uma perspectiva singular a fim de dar 

novos sentidos à produção literária cernida em uma nova escritura da 

violência. Sendo um projeto literário diferente daquele produzido nas décadas 

de 1960 e 1970 esta estética busca trazer a violência de diversas formas, 

como menciona a autora, indireta, submergida, alegórica, utilizando outras 

técnicas para fazer surgir uma poética pautada no insólito, na construção 

imagética e no silêncio.   

Portanto, para se compreender esta nova estética, que aborda a 

violência não apenas como temática recorrente, mas com estruturas 

linguísticas que a evidenciam, nesta tese se propõe o estudo da obra do 

escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – ANÁLISE DE EL MATERIAL HUMANO: A ESTÉTICA DA 
VIOLÊNCIA E SUAS NUANCES 
 

 Neste capítulo, analisa-se a obra El Material Humano (REY ROSA, 

2009) a fim de se evidenciar uma narrativa baseada na estética da violência a 
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partir das imagens presentes no texto e na própria construção da narrativa 

proposta pelo autor guatemalteco buscando também propiciar um possível 

diálogo com o gênero fantástico no sentido em que o insólito causa como 

efeito a percepção da realidade como forma de absurdo.  

A perspectiva fantástica citada nesta tese é apresentada pelo autor 

não só para se enfatizar as denúncias presentes na narrativa em relação à 

história da Guatemala, mas também para proporcionar uma reflexão sobre a 

pluralidade de sentidos ocasionada pelas construções imagéticas do insólito. 

O fantástico se explicita como alternativa de linguagem para representar o 

real. No caso de uma literatura que explicita os mecanismos de violência 

presentes na realidade empírica, as imagens do insólito se transformam em 

uma alternativa possível de representação de uma violência que não 

consegue encontrar resposta na verossimilhança realista. 

Em El Material Humano (2009), Rey Rosa traz indícios de que a 

narrativa será autobiográfica pelas semelhanças existentes entre a vida do 

próprio autor e do narrador-protagonista. Entretanto, com o desenvolvimento 

da trama, o real e o ficcional mesclam-se nas ações e indagações do 

protagonista fazendo com que a aproximação com o real seja posta em 

cheque pelo absurdo que se pode encontrar no cotidiano descrito no enredo. 

2.1 Construção ficcional e (re)construção histórica: um jogo entre a 
ficção e realidade  

 

Dividida em quatro cadernetas e cinco cadernos de anotações a 

narrativa se produz, aparentemente, como um relato das experiências e das 

descobertas do narrador-protagonista no Arquivo do antigo Palácio da 

Polícia. Entretanto, os relatos sobre os arquivos se misturam com 

experiências do cotidiano vividas além dos papéis achados e do lugar que os 

guarda.  

Na obra analisada, o narrador-protagonista traz algumas citações de 

escritores conhecidos como Kafka, Borges, Voltaire e Albert Camus, assim 

como as suas experiências pessoais como investigador para analisar um 

arquivo policial. Ao citar esses autores, o real e o ficcional também se 

emaranharam na narrativa a partir dessa perspectiva, pois o conhecimento 
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do real se torna possível por meio dos olhares oriundos da ficção e/ou dos 

pensamentos filosóficos.   

Nesta narrativa, ao construir seu narrador-protagonista e a história que 

o involucra, Rey Rosa faz com que se elimine a fronteira entre a realidade e a 

ficção. Um escritor, personagem principal da trama, mas que não traz um 

nome próprio declarado, apresenta semelhanças com o próprio autor: ambos 

recebem a permissão de estudar os arquivos policiais da Polícia Nacional 

Guatemalteca encontrados no porão de um hospital militar em 2005.  

Com a nota de abertura do livro, busca-se uma aproximação sólida 

com a realidade: Aunque no lo parezca, aunque no quiera parecerlo, ésta es 

una obra de ficción.50 (REY ROSA, 2009, p.9). Contudo, colocar essa frase 

como forma de aviso antes do texto a ser lido faz com que o leitor se prepare 

para uma história que pretende ser ficcional, mas que é carregada de 

elementos reais e autobiográficos.  

O narrador já pretende preparar seu leitor para uma possível projeção 

interpretativa de sua leitura: mesmo que este leitor acredite ser uma história 

real deve entendê-la como uma narrativa precisamente ficcional. Mesmo que 

a contextualização histórica remonte e reforce a representação da realidade 

(nesse caso, uma realidade violenta) o leitor deve perceber que se trata de 

uma história construída e inventada pelo narrador.  Ou também, por 

paralelismo, espera-se produzir no leitor o efeito contrário, um efeito de 

realidade: “mesmo que seja ficção, é uma história real”.  

Inevitavelmente, como leitor, acaba-se tendo uma primeira indagação 

em relação ao que será exposto por esse narrador-protagonista, 

questionando-se a todo o momento o que pode ser real ou somente ficcional 

ou, ainda mais que isso, em que ponto a realidade e a ficção podem ser 

separadas nesta obra?   

Uma simples frase de aviso que precede a narrativa desestabiliza o 

leitor em seu ponto de equilíbrio ou sua zona de conforto aparente que seria 

justamente poder ter a capacidade de tentar separar aquilo que ele entende 

como realidade da ficção exposta dentro de uma obra literária.  

                                                        
50 “Embora não pareça, embora não queira parecer, esta é uma obra de ficção.”. 
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Além disso, a estrutura gramatical da frase reforça a ideia de que 

existe uma contrariedade à própria ideia exposta nela mesma ao se utilizar a 

conjunção “aunque”51 duas vezes e se topicalizar a negação em relação à 

afirmação trazida posteriormente. Necessita-se negar duas vezes a 

concepção de realidade para que se afirme seu caráter ficcional objetivado. 

Também o conceito de uma negação contundente sobre a realidade se 

dissolve com o uso dos verbos “parecer” e “querer” no presente do 

subjuntivo, deixando aberta a possibilidade de interpretação por quem a lê. 

Dessa maneira, com essa simples frase que gera mais de uma possibilidade 

de interpretação, inicia-se a narrativa. 

Na breve introdução, o narrador descreve como os arquivos policiais 

foram achados por um agente da Procuradoria dos Direitos Humanos quando 

este buscava encontrar, na verdade, a existência de explosivos em depósitos 

desconhecidos que pudessem causar algum perigo ou destruição semelhante 

ao incêndio e às explosões que ocorreram pouco tempo antes em um paiol 

do Exército Nacional na capital da Guatemala.  

Ao chegar no complexo militar de La Isla o agente não encontrou os 

artigos explosivos, que haviam sido retirados da área secretamente no dia 

anterior à inspeção, mas um edifício adjacente que possuía andares lotados 

com mais de oitenta milhões de documentos do Arquivo da Polícia Nacional 

Guatemalteca. Explica-se este fato na narrativa assim: 

Posiblemente para la disolución de la Policía Nacional a partir 
de los acuerdos de paz firmados en 1996, alguien dio la 
orden de trasladar a este sitio el Archivo del antiguo Palacio 
de la Policía y de otras comisarías departamentales, de modo 
que los ochenta y tantos millones de documentos que se 
calcula que contiene actualmente el Archivo –con libros de 
actas que datan de la década de 1890– estuvieron ocultos 
desde entonces, hasta que, el 6 de julio del 2005, la prensa 
local dio la noticia del inverosímil y afortunado hallazgo. (REY 
ROSA, 2009, p. 12)52 
 

                                                        
51 Embora, na tradução (REY ROSA, 2011, p.7). 
52 Quando a Polícia Nacional foi dissolvida, a partir dos acordos de paz firmados em 1996, 
alguém provavelmente ordenou que se transferisse para esse local o Arquivo do antigo 
Palácio da Polícia e de outras delegacias, de modo que oitenta e tantos milhões de 
documentos, que se calcula que o Arquivo contenha atualmente – com livros de atas que 
datam da década de 1890 –, ficaram ocultos desde então, até que, em 6 de julho de 2005, a 
imprensa local noticiou o inverossímil e feliz achado. (REY ROSA, 2011, p. 12)  
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Neste trecho, uma ponderação sobre uma possível descoberta desses 

arquivos fora da ficção seria tratada como algo inverossímil, pois todos esses 

documentos que revelam as ações de uma das policias mais violentas da 

história mundial em um só lugar seria algo absurdo. Na própria narrativa, 

esse acontecimento é narrado como algo inacreditável para a realidade 

humana. Entretanto, esse fato acontece nos dois cenários: dentro do livro na 

Guatemala ficcional e na Guatemala real. É uma realidade absurda proposta 

dentro de uma narrativa ficcional que não tem a menor preocupação em 

separar aquilo que pretende explorar da realidade e da ficção.  

Mudando seu objetivo inicial de averiguar sobre os casos de 

intelectuais e artistas fichados e investigados pela polícia o narrador tem o 

interesse e, posteriormente, recebe autorização para acessar os arquivos do 

Gabinete de Identificação do Arquivo. Os documentos deste setor estavam 

integralmente catalogados e foram conservados quase em sua totalidade no 

mesmo lugar. Se a descoberta do Arquivo fora surpreendente o 

descobrimento dos documentos deste Gabinete não deixou a desejar: 

[…] Entre dos módulos del antiguo hospital, había un 
montículo de tierra por encima del cual pasaba un sendero 
hecho por las carretillas que iban y venían cargadas de 
documentos que estaban siendo reubicados para su 
limpieza, catalogación y digitalización. Poco después de la 
estación de las lluvias, con la sequía, la superficie del 
montículo, donde ya crecía la hierba, se agrietó ligeramente, 
y alguien vio que debajo de la tierra había papeles, 
cartulinas, fotografías. Inmediatamente se suspendió el 
tráfico de carretillas y se examinaron los papeles, que 
resultaron ser las fichas de identidad policíacas y otros 
documentos que componen los vestigios del Gabinete. […] 
(REY ROSA, 2009, p. 13)53 
 

Assim, escondidos sob um morro de terra, estavam os milhares de 

documentos que identificavam diversas das vítimas da polícia nacional 

guatemalteca. As projeções da realidade na ficção são permeadas de um 

absurdo que seria somente possível no âmbito da imaginação. É interessante 

                                                        
53 [...] Entre dois módulos do antigo hospital havia um pequeno monte de terra sobre o qual 
ficava a trilha feita pelos carrinhos de mão que iam e vinham, carregados de documentos 
que estavam sendo transferidos para limpeza, catalogação e digitalização. Pouco depois da 
estação das chuvas, com a estiagem, a superfície do montículo, onde já crescia capim, 
rachou-se levemente, e alguém viu que debaixo da terra havia papéis, cartões, fotografias. O 
tráfego de carrinhos de mão foi imediatamente suspenso, e procedeu-se o exame dos 
papéis, que se revelaram fichas de identificação policial e outros documentos que compõem 
os vestígios do Gabinete. [...] (REY ROSA, 2011, p. 13) 
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observar que nesse caso a realidade impõe uma forma de absurdo que 

impregna o texto ficcional. O real e o insólito se relativizam no texto de ficção 

para causar um efeito: olhar para a realidade guatemalteca, refletir sobre o 

passado, escavar a terra que encobre a realidade. 

O primeiro nome que aparece na narrativa é da arquivista que ajuda o 

protagonista a ter um norteador em sua pesquisa: Ariadna Sandoval. Assim 

como na mitologia grega, a personagem fornece um fio condutor que auxilia o 

narrador em sua busca: informa-lhe o nome de Benedicto Tun, chefe do 

Gabinete de Identificação de 1922 a 1970. A partir disso, o narrador diz que 

visitou o Arquivo pelos três meses seguintes para encontrar as informações 

que ele buscava, mesmo sem saber exatamente quais seriam e o que 

realmente encontraria ali: 

Por mi parte, más allá de la información que esperaba 
obtener en ese laberinto de millones de legajos policíacos 
acumulados durante más de un siglo y conservados por azar, 
después de aquella visita inicial las circunstancias y el 
ambiente del Archivo de La Isla habían comenzado a 
parecerme novelescos, y acaso aun novelables. Una especie 
de microcaos cuya relación podría servir de coda para la 
singular danza macabra de nuestro último siglo. (REY ROSA, 
2009, p. 14)54 
 

Neste trecho, mantendo o elo iniciado com o mito de Ariadne, o 

narrador se vê em um labirinto de papéis daquele arquivo que poderão dar 

diversas repostas a ele ou mesmo frente à ausência de soluções para aquilo 

que procurava. Mais do que isso, ele se percebe dentro de uma particular 

sinfonia que poderia dar o tom certo para a realidade cruel e devastadora 

vivida na Guatemala no século XX. Dentro dos documentos do Arquivo 

Policial poderiam estar as resoluções dos atos da violência estatal ocultados 

até então pelo governo guatemalteco.  

Quando o protagonista se propõe a analisar as fichas presentes no 

Arquivo depara-se com documentos em que os motivos pelos quais as 

pessoas foram arroladas nestes registros são descritos por meio de detalhes 

e construções realistas. No entanto, o efeito é de absurdo e de certo tom 

                                                        
54 Eu, além da informação que esperava obter nesse labirinto de maços de papéis policiais 
acumulados durante mais de um século e conservados por acaso, comecei a achar, depois 
daquela visita inicial, as circunstâncias e o ambiente do Arquivo de La Isla romanescos, 
talvez até romanceados. Uma espécie de microcaos cuja relação poderia servir de coda para 
a singular dança macabra de nosso último século. (REY ROSA, 2011, p. 14)  
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cômico ou, como o próprio narrador afirma, é possível que se tenha um “quê 

de kafkiano” em todo esse universo investigativo. Nas fichas mais chamativas 

as descrições absurdas dos eventos praticados permitem a construção do 

insólito, por exemplo. Nos motivos de fichamento de guatemaltecos nos 

arquivos policiais por “delitos comuns”, encontram-se situações que mais 

parecem fatos atrelados ao universo tipicamente construído pelo poeta 

tcheco citado anteriormente:  

Rosales Vidal Francisco. Nace en 1925. Tipógrafo. Fichado 
en 1940 por jugar pelota en la vía pública.  
 
Sarceño O. Juan. Nace en 1925. Jardinero. Vive con su 
hermana. Fichado en 1945 (Gobierno de la Revolución) por 
bailar tango en la cervecería «El Gaucho», donde es  
prohibido. 
 
Pineda C. Marta. Nace en 1914. Sin domicilio fijo. Fichada en 
1945 por ejercer el amor libre clandestino. Otros datos: mujer 
insoportable e insultadora. Vive sola. 
 
Carranza Ávila Rosa María. Nace en 1920. Oficios 
domésticos. Fichada en 1944 por cometer adulterio en su 
casa. 
 
García Aceituno Francisca. Nace en 1925. Profesión: su 
sexo. Fichada en 1940 por vender dulces sin tener licencia. 
 
Aceytuno Salvador Luis Fabio. Nace en 1920 en Santa Cruz, 
El Quiché. Fichado en 1939 por cohabitar con una marrana. 
 
Cabrera David (hijo de Rómulo Zamora y Socorro Zamora). 
Nace en 1925. Sin profesión. Fichado en 1934 por implorar la 
caridad pública. 
 
Izil Yaguas José Juan. Nace en (ignora la fecha). Vive solo y 
sin domicilio fijo. Fichado en 1938 por no tener gabacha para 
expender pan. 
 
Valdés P. Sergio Estuardo. Nace en 1931. Fotógrafo. 
Fichado en 1952 por liberar un zopilote en el teatro 
<<Capitol>>. 
 
Novales Dolores. Nace en 1919. Hondureña (Puerto Cortez). 
Fichada en 1955 porque quiere dejar la prostitución y 
someterse a la vida honrada. 
(REY ROSA, 2009, pp. 25-33)55 

                                                        
55 Sarceño O. Juan. Nasce em 1925. Jardineiro. Mora com sua irmã. Fichado em 1945 

(Governo da Revolução) por dançar tango na cervejaria «El Gaucho», onde isso é proibido. 
Rosales Vidal Francisco. Nasce em 1925. Tipógrafo. Fichado em 1940 por jogar bola em 
via pública.  
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Nesta parte do texto, tem-se não só a simples descrição de pessoas 

que foram fichadas, mas da violência desnecessária e abusiva da polícia 

guatemalteca da época que beira o absurdo e o irracional, pois os fatos 

relatados são de atitudes presentes no cotidiano e que eram levadas ao 

extremo a ponto de fazer com que tais pessoas fossem consideradas 

culpadas por seus atos comuns. Os motivos pelos quais as pessoas são 

anotadas nos arquivos chegam a beirar o cômico porque, dentro de uma 

realidade racional, tais atos não seriam postos como delitos, talvez, no 

máximo, como desvios de condutas morais estabelecidos na sociedade, mas 

não transgressões severas de leis cruciais do Estado.  

Quando se observa aqueles que foram fichados por crimes políticos, 

muitos possuem motivos tão incomuns como os anteriores já expostos. 

Vários são arrolados como criminosos “sem motivo” enquanto outros por 

serem acusados de comunistas ou por propagar ideias “exóticas” ou praticar 

“atividades subversivas” de acordo com o Estado: 

Aguilar Elías León. Nace en 1921. Moreno, delgado, cabello 
negro liso; dedo pulgar del pie derecho: fáltale la mitad. 
Fichado en 1948 por criticar al Supremo Gobierno de la 
Revolución. En 1955 por pretensiones de filocomunista, 
según lo acusan. 
 

Barrientos Luis Alfredo. Nasce en 1924. Periodista. Fichado 
en 1956 por manifestante. En 1958, por propalar ideas 
exóticas. 
   
Cabrera García Leopoldo. Nace en 1931. Filarmónico. 
Fichado sin motivo en 1956.  

                                                                                                                                                               
Pineda C. Marta. Nasce em 1914. Sem domicílio fixo. Fichada em 1945 por exercer o amor 
livre clandestino. Outros dados: mulher insuportável e insolente. Vive sozinha. 
Carranza Ávila Rosa María. Nasce em 1920. Serviços domésticos. Fichada em 1944 por 
cometer adultério em sua casa. 
García Aceituno Francisca. Nasce em 1925. Profissão: seu sexo. Fichada em 1940 por 
vender doces sem alvará. 
Aceytuno Salvador Luis Fabio. Nasce em 1920 em Santa Cruz, El Quiché. Fichado em 
1939 por coabitar com uma porca. 
Cabrera David (filho de Rómulo Zamora e Socorro Zamora). Nasce em 1925. Sem 
profissão. Fichado em 1934 por implorar a caridade pública. 
Izil Yaguas José Juan. Nasce em (ignora a data). Vive sozinho e sem domicílio fixo. 
Fichado em 1938 por não usar avental para vender pão. 
Valdés P. Sergio Estuardo. Nasce em 1931. Fotógrafo. Fichado em 1952 por soltar um 
urubu dentro do Teatro Capitol. 
Novales Dolores. Nasce em 1919. Hondurenha (Puerto Cortez). Fichada em 1955 por 
desejar deixar a prostituição e submeter-se à vida honrada. 
(REY ROSA, 2011, pp. 25-36) 
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Cante Villagrán Balvino. Nace en 1930. Chapador. Fichado 
en 1950 sin motivo. 
 
Castillo Román Jorge. Nace en 1920. Chauffeur. Fichado en 
1955 por comunista. 
 
Figueroa Vides Rodolfo. Nace en 1930. Periodista. Casado. 
Fichado sin motivo en 1956. 
 
Gallardo Ordóñez Mario. Nace en 1929. Talabartero. Fichado 
en 1959 por distribuir propaganda subversiva. 
 

Méndez Arriaza Pedro. Nace en 1925. Mecánico dental. 
Fichado en 1961 por actividades subversivas. 
 
Ochoa Santizo Jorge. Nace en 1943. Carrocero. Fichado en 
1960 por sospechoso. Vive con su señora madre puta. (REY 
ROSA, 2009, pp. 21-24)56 

 

As fichas arroladas acima apontam um absurdo no modo como a 

polícia guatemalteca agia e mostra o abuso de autoridade e de poder 

praticado durante mais de um século por um setor estatal. Quase metade dos 

crimes políticos mostrados pelo narrador evidenciam que as pessoas eram 

colocadas no sistema sem qualquer motivo real e sólido que efetivamente 

pudesse causar algum problema para a própria sociedade e para o governo 

guatemalteco.  

Antes de enumerar tais fichas, na primeira caderneta, o protagonista 

afirma que todas essas informações do Gabinete de Identificação eram 

compartilhadas com o governo dos Estados Unidos, reforçando a ideia 

                                                        
56 Aguilar Elías León. Nasce em 1921. Moreno, magro, cabelo preto liso; polegar do pé 

direito: falta a metade do dedo. Fichado em 1948 por criticar o Supremo Governo da 
Revolução. Em 1955, por tendências pró-comunistas. 
Barrientos Luis Alfredo. Nasce em 1924. Jornalista. Fichado em 1956 por participar de 
manifestações. Em 1958, por propagar ideias exóticas.   
Cabrera García Leopoldo. Nasce em 1931. Músico de orquestra sinfônica. Fichado sem 
motivo em 1956.  
Cante Villagrán Balvino. Nasce em 1930. Ladrilheiro. Fichado em 1950 sem motivo. 
Castillo Román Jorge. Nasce em 1920. Chofer. Fichado em 1955, acusado de ser 
comunista. 
Figueroa Vides Rodolfo. Nasce em 1930. Jornalista. Casado. Fichado sem motivo em 
1956. 
Gallardo Ordóñez Mario. Nasce em 1929. Seleiro. Fichado em 1959 por distribuir 
propaganda subversiva. 
Méndez Arriaza Pedro. Nasce em 1925. Protético. Fichado em 1961 por atividades 
subversivas. 
Ochoa Santizo Jorge. Nasce em 1943. Carroceiro. Fichado em 1960 como suspeito. Vive 
com a senhora sua mãe, uma puta. (REY ROSA, 2011, pp. 21-25) 
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exposta no capítulo anterior desta tese sobre a efetiva e presente 

participação do governo estadunidense nas decisões governamentais na 

Guatemala. Segundo o narrador os dados do Gabinete foram atualizados na 

década de 1970, por ordem da Embaixada dos Estados Unidos, para um 

sistema que facilitava a checagem de maneira mais rápida e sem dificuldades 

pelos investigadores norte-americanos. A submissão política guatemalteca 

aos interesses norte-americanos na região fica evidente neste momento e 

reforça a violência desmedida praticada pelo Estado guatemalteco contra sua 

população sem motivos aparentes.    

As fichas classificadas como post mortem evidenciam ainda mais 

claramente a violência que deixou marcas ainda presentes na sociedade 

guatemalteca contemporânea. São cinco pessoas catalogadas, mas somente 

duas com seus nomes identificados. As outras três, indigentes, são 

enumeradas com a nomenclatura “XX” e descritos pelas suas características 

físicas e causa da morte: 

†XX. Características: entre 32 y 37 años, de aspecto obrero 
(sastre, comerciante o chofer). Tez morena. Estrangulado en 
la vía pública en 1980.  
†XX. Características: veintitantos años. Pelo negro liso. Nariz 
cóncava. Baleado frente a los almacenes Doresley en 1980. 
†XX. Atado de pies y manos con mecate de plátano, 
golpeado y lanzado al río. Aclaración: al proceder a la toma 
de impresiones al cadáver ya mencionado tropecé con la 
dificultad de que los dedos los tenía churucos, haciendo difícil 
tomar la huella rodada, aunque procedí a la inyectada pero 
tampoco me dio resultado. No me quedó más remedio que 
cortarle los dedos que mejor consideré para el efecto. Firma: 
José Héctor Terraza T, 7 de diciembre de 1974. (REY ROSA, 
2009, p. 34)57 
 

A maneira como são expostas as mortes dos três indigentes revelam a 

crueza da violência que ocorria no solo guatemalteco: um estrangulamento e 

um baleado em lugares públicos evocam uma realidade longe dos padrões 

                                                        
57 †XX. Características: entre trinta e dois e trinta e sete anos, de aspecto operário (alfaiate, 
comerciante ou motorista). Pele morena. Estrangulado em via pública em 1980.  
†XX. Características: vinte e tantos anos. Cabelo preto liso. Nariz côncavo. Baleado diante 
dos Armazéns Doresley em 1980. 
†XX. Pés e mãos amarrados com uma corda de fibra de bananeira, espancado e jogado no 
rio. Esclarecimento: ao tentar coletar as digitais do cadáver já mencionado, deparei-me com 
a dificuldade de seus dedos estarem murchos, algo que inviabilizou tirar a impressão digital 
rolada. Embora eu tenha aplicado uma injeção nos dedos, não obtive resultado. Não me 
restou outro remédio senão cortar-lhe os dedos, o que considerei mais adequado para tal 
finalidade. Assinatura: José Héctor Terraza T, 7 de dezembro de 1974. (REY ROSA, 2011, 
P. 37)       
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que se projetaria poder criar sem a prática desses atos. O esclarecimento 

feito na descrição do terceiro indigente na tentativa de catalogar suas digitais 

causa um impacto no leitor quanto à brutalidade da ação praticada pelo 

legista. Não lhe restou nada mais além de cortar os dedos do cadáver e fazer 

a catalogação. Logo abaixo o narrador coloca uma nota na qual explica que 

encontrou em um pequeno envelope com pele humana, provavelmente do 

último indigente mutilado:  

Nota: En un sobrecito adjunto a esta ficha encontré una tira 
de papel con el diagrama impreso para marcar las huellas 
digitales. Y allí, en lugar de las típicas manchas de tinta, 
estaban unos trocitos de tejido que recordaban pétalos de 
rosa secos, con dibujos dactilares. Examinados más de cerca 
resultaron ser piel humana. (REY ROSA, 2009, p. 34)58 
 

São arquivos policiais expostos, mas não com uma linguagem técnica 

ou científica e sim com uma linguagem clara e objetiva ao mesmo tempo sem 

qualquer agressividade em seu tom. A necessidade da exposição dos atos 

absurdos praticados pela polícia da maneira como é feita pelo narrador 

proporciona um cenário surreal que evidencia a Guatemala do século XX e 

as consequências no país atual.  

Além disso, a escolha dos termos para se fazer menção à pele 

humana dentro do pequeno envelope trazem uma nova dimensão para a 

escrita revelada no âmbito estrutural e linguístico dentro dessa obra. A 

maneira como o narrador apresenta a situação se desloca de uma simples 

narrativa de descrição para uma busca de vocábulos que aparentemente não 

revelariam uma violência. Constrói-se o cenário da barbárie não só pelo 

cadáver exposto, mas também pela escolha dos termos trocitos de tejido59 

que parecem pétalos de rosa secos60 sendo que, na verdade, são pedaços 

de pele humana retirada do cadáver indigente há décadas. A sutileza ou a 

leveza que se tem da imagem de pétalas de rosas secas contrasta 

imediatamente com o cadáver relatado anteriormente e com a revelação de 

que se trata de pele humana.  

                                                        
58 Nota: Num envelopinho anexo a esta ficha, encontrei uma tira de papel com um diagrama 
para marcar as impressões digitais. E ali, em vez das típicas manchas de tinta, havia 
pedacinhos de tecido que lembravam pétalas de rosa secas, com desenhos digitais. 
Examinados mais de perto, demonstraram ser pele humana. (REY ROSA, 2011, p. 37) 
59 “pedacinhos de tecidos”.  
60 “pétalas de rosas secas”. 
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Com a catalogação, mostra-se a violência gratuita e desnecessária à 

qual se submeteram as pessoas fichadas e a que se submete o próprio 

protagonista ao longo da narrativa. O narrador, após enumerar tais fichas, faz 

uma declaração importante:  

No sería prudente concluir nada tomando como base la 
enumeración caótica y caprichosa de una serie de fichas 
policíacas que resistieron al tiempo y la intemperie sólo por 
azar; el número de las que se perdieron o se convirtieron en 
humus es sin duda importante. Pero la serie muestra la 
índole arbitraria y muchas veces perversa de nuestro típico y 
original sistema de justicia, que sentó las bases para la 
violencia generalizada que se desencadenó en el país en los 
años ochenta y cuyas secuelas vivimos todavía. (Conviene 
recordar que los delitos menores, como el no tener la llamada 
<<libreta de trabajo>> que se exigía a los indígenas 
desposeídos de sus tierras por decreto gubernamental, 
seguían penándose en 1944 con trabajos forzados en obras 
del Gobierno y en fincas privadas – las fincas creadas con los 
despojos de las <<tierras de indios>>.) […] (REY ROSA, 
2009, p. 36)61 
  

Percebe-se até este ponto da narrativa que a violência se faz presente 

e está instaurada nas raízes sociais guatemaltecas a partir das ações do 

próprio Estado. Entretanto, esta violência não está exposta como nos 

relatórios ou informes oficiais divulgados, mas evidenciada por uma série de 

ações que não se enquadrariam no cenário de eventos cotidianos. Exigia-se 

dos indígenas um trabalho forçado como punição nas suas próprias terras 

desapropriadas pelo governo anteriormente gerando lucro para o Estado, que 

deveria representá-los, ou para grupos particulares ficarem cada vez mais 

ricos com a mão de obra escrava, tida como criminal por ser de etnia 

indígena. Apesar de não ter um sentido lógico essa ação foi praticada pelo 

Estado guatemalteco inúmeras vezes.  

A questão dos genocídios na Guatemala e os constantes ataques à 

comunidade indígena aparecem mais de uma vez nos relatos do 

                                                        
61 Não seria prudente chegar a qualquer conclusão tomando por base a enumeração caótica 
e caprichosa de uma série de fichas policiais que só resistiram ao tempo e à intempérie por 
acaso; [...] Mas a série mostra a índole arbitrária e muitas vezes perversa de nosso típico e 
original sistema de justiça, que assentou as bases para a violência irrompida no país nos 
anos 1980 e cujas sequelas ainda vivemos. (Convém lembrar que os delitos mais leves, 
como a falta da chamada “carteira de trabalho” que se exigia dos indígenas, privados da 
posse de suas terras por decreto governamental, continuavam sendo punidos em 1944 com 
trabalhos forçados em obras do governo e em fazendas particulares – fazendas criadas com 
os despojos das “terras de índios”). (REY ROSA, 2011, p. 39) 
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protagonista. Expondo as contradições e os absurdos paradoxais desses 

atos, o narrador mostra quão ilógica e sem fundamentos são as atitudes 

agressivas praticadas contra a base da sociedade guatemalteca. Em uma 

compilação de ensaios, emprestada ao narrador por um arquivista, ele lê uma 

passagem que reflete bem a construção da sociedade guatemalteca, 

deixando à margem os indígenas: 

Roger de Lyss, Tiempos Nuevos, Guatemala, 1924: 
El indio no puede ser ciudadano. Mientras el indio sea 
ciudadano, los guatemaltecos, no seremos libres. Ellos, los 
infelices, han nacido esclavos, lo traen en la sangre, es la 
herencia de siglos, el maldito sino que les hizo cumplir el 
conquistador.  
 
Benedicto Tun, que era hijo de padre y madre indígenas, 
creó el Gabinete de Identificación en 1922. (REY ROSA, 
2009, p. 72, grifo do autor)62 
 

Assim, a sociedade guatemalteca foi criada dentro de um pensamento 

paradoxal que visava excluir da sociedade que estava sendo construída a 

sua própria base piramidal. A ideia difundida ao longo do século XX nesse 

país centro-americano foi de que os indígenas não faziam parte da sociedade 

que estava surgindo e que seus costumes tornavam aquele país refém das 

outras nações. Dessa maneira, a eliminação da comunidade indígena 

guatemalteca seria totalmente necessária para um crescimento político, 

econômico e social do país tendo em vista que a ancestralidade indígena 

pendia para uma natural aceitação da escravidão. Confirmando essa 

pressuposição paradoxal disseminada dentro da sociedade guatemalteca, 

tem-se a própria figura de Benedicto Tun, fundador do Gabinete de 

Identificação, sendo filho de indígenas.  

Mais adiante na narrativa o protagonista continua seus levantamentos 

de textos e autores que apresentem a temática dos indígenas e suas 

condições sociais na Guatemala. Cita um trecho de Fernando Juárez Muñoz, 

escritor que defendia a inserção do indígena na sociedade guatemalteca, 

preservando seus valores e costumes como elementos de sua riqueza 

                                                        
62 Roger de Lyss, Tiempos Nuevos, Guatemala, 1924: 
“O índio não pode ser cidadão. Enquanto o índio for cidadão, nós, os guatemaltecos, não 
seremos livres. Eles, os infelizes, nasceram escravos, trazem isso no sangue, é a herança 
dos séculos, o maldito destino que o conquistador os fez cumprir”.  
Benedicto Tun, que era filho de pai e mãe indígenas, criou o Gabinete de Identificação em 
1922. (REY ROSA, 2011, p. 75) 
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pessoal que possui um caráter formativo. Entretanto, a figura de Juárez 

Muñoz é uma exceção em relação a outros autores, inclusive a Miguel Ángel 

Asturias, criticado fortemente na obra de Rey Rosa pelo que afirmava sobre 

os indígenas: 

[…] Desde luego, Miguel Ángel & Co. no estaban de acuerdo. 
En aquel tiempo el futuro premio Nobel escribía: En rigor de 
verdad, el indio psíquicamente reúne signos indudables de 
degeneración; es fanático, toxicómaco y cruel. O: Hágase 
con el indio lo que con otras especies animales, como el 
ganado vacuno, cuando presentan síntomas de 
degeneración. (REY ROSA, 2009, p. 114, grifo do autor)63 
 

Assim, a violência contra a comunidade indígena, base da pirâmide 

social guatemalteca, era defendida por membros do alto escalão 

governamental assim como parte dos intelectuais que viam elementos 

vexatórios e humilhantes dentro da cultura indígena que os desprestigiava e 

os desqualificava perante outras formações sociais. Dessa maneira, os 

indígenas são tratados como animais irracionais, como gado que, ao 

apresentar sinais de demência ou degeneração, deve ser abatido.  

Essa ideia, proposta pelos governantes e defendida por intelectuais, 

legitima os genocídios praticados na Guatemala durante todo o século XX, 

não havendo a possibilidade de um questionamento quanto aos atos cruéis 

praticados contra essa parcela da população, pois fomenta-se a prática a 

partir da corroboração do pensamento intelectual.  

O absurdo trazido por essa realidade violenta representa o que o 

protagonista põe como explicação para tentar compreender, posteriormente, 

as atrocidades praticadas pelo ditador Ubico quando mandava matar pessoas 

primeiro e depois averiguava se eram culpadas ou não: Sadismo histórico. 

Realismo sádico. (REY ROSA, 2009, p. 52).   

O modus operandi praticado pelo Estado traz uma característica 

ilógica ou surreal dentro de uma percepção palpável daquilo que se poderia 

ser considerado real, levando-se em consideração que se possui um caráter 

                                                        
63  Naturalmente, Miguel Ángel & Cia. não estavam de acordo. Naquele tempo, o futuro 
prêmio Nobel escrevia: 
A bem da verdade, o índio, psiquicamente, reúne sinais indubitáveis de degeneração: é 
fanático, toxicômaco e cruel. 
Ou: Faça-se com o índio o que é feito com outras espécies animais, como o gado vacum, 
quando apresentam sintomas de degeneração. (REY ROSA, 2011, p. 121) 
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autobiográfico na obra e que os Arquivos Policiais descritos podem ter sido 

realmente escritos e realizados desta maneira. Não cabe neste momento 

julgar a veracidade do que é narrado, mas evidenciar-se a dúvida instaurada 

pela narrativa a partir dos relatos feitos na obra. Assim, mantém-se a ideia 

inicial perpetrada pela frase de aviso antes de se começar a leitura. O 

biográfico e o ficcional enlaçam-se desde o começo da história para construir 

uma narrativa intrigante. Em um trecho da obra, essa ideia fica clara a partir 

da fala do narrador: “Nadie sabe expresarse enteramente en arte”, alguien lo 

dijo; agrego yo: ni en la realidad. (REY ROSA, 2009, p. 82, grifo do autor)64 

Em outros trechos da narrativa, duas imagens, que reforçam a 

violência ficcional a partir de fatos históricos, aparecem. Com as referências 

ao fuzilamento de Louis Renault em 1944, acusado de fazer negócios com os 

nazistas e ao assassinato de três deputados salvadorenhos do Parlamento 

Centro-Americano e seu motorista nos arredores da Cidade da Guatemala, 

este último episódio apelidado de “torresmo salvadorenho” pela população, 

retomam-se as ilustrações trazidas pelo narrador quando ele vê um Renault 

partido ao meio no terreno em que os arquivistas jogam futebol e ao cheiro 

de porco frito, fato mencionado por um arquivista, fazendo alusão a um 

possível odor similar se o marido de sua colega de trabalho morresse: 

[...] hojeo un número de la Gaceta de la Policía del 15 de 
octubre de 1944 (a cinco días de la Revolución 
Guatemalteca).  Me llama la atención una foto de un 
corresponsal francés. Un soldado abatido, atado de manos a 
un poste – ha sido fusilado por traición. Otro, el brazo 
alargado, revólver en mano, aparece inclinado junto a él. [...] 
Al volver la página: <<Louis Renault, el fabricante de 
automóviles, detenido en la prisión de Fresnes, acusado de 
negociar con los Nazis.>> (p. 66) 
<< 19 de febrero: encuentran cuerpos quemados y automóvil 
de diputados salvadoreños para el Parlamento 
Centroamericano y su chofer. [...] (p. 70) 
Se me ocurre ir a Opus Magnum, la sastrería, [...]. Me 
gustaría hablar con el dueño, un ex compañero del colegio, y 
hermano de uno de los policías cuyo nombre ha estado 
últimamente en los periódicos en conexión con el crimen que 
la gente llama <<del chicharrón salvadoreño>> […](REY 
ROSA, 2009, pp. 74-75)65  

                                                        
64 “Ninguém sabe se expressar inteiramente por meio da arte”, disse alguém; eu acrescento: 
nem pela realidade. (REY ROSA, 2011, p. 86) 
65 [...] folheio um número da Gaceta de la Policía do dia 15 de outubro de 1944 (a cinco dias 
da Revolução Guatemalteca).  Chama minha atenção uma foto de um correspondente 
francês. Um soldado tombado, amarrado pelas mãos a um poste – havia sido fuzilado por 
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A relação entre o histórico e o ficcional também aparece de uma 

maneira quase inseparável, sendo que as duas linhas narrativas se cruzam a 

todo momento a fim de evidenciar e justificar um ponto em comum: a 

violência absurda e cruel em ambos os universos relatados. Os fatos 

históricos trazidos pelo narrador reforçam a selvageria na narrativa ficcional a 

ponto de se observar o quão irracional a realidade pode ser fora dos textos 

literários ao passo que o relato ficcional externaliza e explora os momentos 

históricos, questionando a real possibilidade desses acontecimentos dentro 

de uma esfera lógica e racional. A alternância da descrição do fato histórico 

com o relato do elemento ficcional enfraquece os limites entre as duas 

esferas a partir de uma estrutura linguística que reforça a violência como 

componente desencadeador de tais ações.  

Continuando seus relatos ainda no primeiro caderno o protagonista 

decide frequentar, então, o curso sobre violência oferecido para os 

trabalhadores do Arquivo. Neste curso, ministrado pelo doutor Novales, o 

narrador consegue as seguintes definições para a violência: 

• Todo acto de violencia es un acto de poder. 

• No todo acto de poder es un acto de violencia. 

• La violencia implica el uso de la fuerza física. 

• No es necesaria la fuerza en todos los casos; la 
amenaza puede bastar, como las <<pintas>> de una mano 
blanca en los años sesenta y setenta en Guatemala en las 
casas de los supuestos comunistas.  

• Un Estado débil necesita ejercer el terror. (REY ROSA, 
2009, p. 44)66 
 

                                                                                                                                                               
traição. Outro, o braço esticado, revólver na mão, aparece inclinado junto dele. [...] Ao virar a 
página: “Louis Renault, o fabricante de automóveis, detido na prisão de Fresnes, acusado de 
negociar com os nazistas”. (p. 68) 
[...] 19 de fevereiro: encontram corpos queimados e o automóvel de deputados 
salvadorenhos do Parlamento Centro-Americano e seu motorista. [...] (p. 73) 
[...] Resolvo ir até a Opus Magnum, a alfaiataria, [...]. Gostaria de falar com o dono, um ex-
colega de escola e irmão de um dos policiais cujo nome andou ultimamente nos jornais, 
ligado ao que as pessoas chamam de crime “do torresmo salvadorenho” [...] (REY ROSA, 
2011, p. 77) 
66 Todo ato de violência é um ato de poder. 
Nem todo ato de poder é um ato de violência. 
A violência implica o uso da força física. 
A força não é necessária em todos os casos; a ameaça pode bastar, como as “pintas” de 
uma “mão branca” durante os anos 1960 e 1970, na Guatemala, na casa dos supostos 
comunistas.  
Um Estado fraco precisa exercer o terror. (REY ROSA, 2011, p. 46) 
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Fazendo essas referências, o doutor Novales deixa evidente os tipos 

de violência que surgiram na Guatemala ao longo do século XX vinculadas 

ao poder e à política. A ideia de um Estado fraco que necessita exercer o 

terror para manter-se no poder corrobora a ideia de Cuevas Molina67 sobre a 

necessidade da oligarquia guatemalteca manter uma ideia de temeridade 

quanto a um possível levante indígena contra suas ações sórdidas.  

Além disso, evidenciam-se dois outros pontos: o primeiro se refere ao 

grupo de extermínio Mano Blanca que perseguia, torturava e assassinava 

não somente os guerrilheiros, mas qualquer um que pudesse ser considerado 

suspeito de ser simpatizante das ideias comunistas. Era um grupo com 

atitudes que feriam os direitos humanos e a constituição guatemalteca, mas 

que tinha suas ações legalizadas e ratificadas pelo governo da Guatemala. 

Juntamente com outros grupos que surgiram nessa época o Mano Blanca68 

reforçava o terror pregado pelo Estado dentro do território guatemalteco. O 

segundo ponto que se deve observar é sobre a não utilização da força em 

todos os casos de repressão. Com o terror espalhado por mortes violentas e 

genocídios no século XX, o rumor e as ameaças sustentam uma violência já 

propagada na Guatemala atual. Após o Acordo de Paz assinado em 1996, a 

violência estatal declarada supostamente desaparece, mas deixa suas 

marcas na sociedade guatemalteca com as ramificações desta violência 

praticada pelo Estado. É uma violência cotidiana que tem como um de seus 

braços a ameaça, a possibilidade do sequestro ou do desaparecimento. É a 

instalação do medo da violência no cotidiano guatemalteco que vai sendo 

disseminado.  

Antes de descrever seu terceiro sonho em determinado ponto da 

narrativa o protagonista questiona-se sobre o caráter de Benedicto Tun, 

                                                        
67 (CUEVAS MOLINA, 2012, pp. 153-155) 
68 “Para contrarrestar con mayor vigor el surgimiento cada vez más generalizado de grupos 
que, mediante el empleo de la violencia y las armas, desafiaban el orden establecido con la 
declarada intención de efectuar un cambio de legalidad y de estructuras sociales en 
Guatemala, se fueron intensificando de parte de las autoridades gobernantes las tácticas de 
contra insurgencia. Aparecen, de esta manera, organizaciones bajo el nombre de "MANO" 
(Movimiento Anticomunista Nacional Organizado), "MANO BLANCA", "Nueva Organización 
Anticomunista", "Ojo por Ojo", el "Escuadrón de la Muerte", y otros más, que introducen en 
Guatemala una nueva forma de eliminar toda clase de oposición política a través de la 
violencia mediante amenazas, palizas, atentados de muerte, secuestros, asesinatos de 
personas, torturas, etc.” In: Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 
San José de Costa Rica, Artículo 4, Derecho a la Vida. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/countryrep/Guatemala81sp/cap.2.htm. Acesso em 10/01/2017. 
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indagando se seria possível existir um homem realmente decente dentro da 

Polícia Nacional durante tanto tempo sem ter sido uma peça da engrenagem 

dessa máquina de terror estatal. Curiosamente, sua indagação vem com uma 

analogia que mantém o tom absurdo da narrativa a partir dos atos de 

violência dentro do texto: 

Benedicto Tun dirigió durante casi cincuenta años lo que 
quizá sería el equivalente de esta división de la antigua 
Policía Nacional. De nuevo, me preguntó: ¿pudo ser éste un 
hombre “decente” – en el sentido orwelliano al menos? Me 
pregunto si tendré una idea más clara acerca de esto 
después de entrevistarme con su hijo. (REY ROSA, 2009, p. 
101)69 
 

Neste trecho, o absurdo fica por conta da ideia de existir um homem 

digno e moral dentro de um sistema que difundia a violência sem nenhum 

pudor. Acrescido a isso, tem-se a contradição da imagem de um homem 

decente mesmo que seja dentro de uma perspectiva orwelliana, restritamente 

ligada a uma prática totalitária e ditatorial. Ao aproximar o “decente” do 

“orwelliano” o narrador propõe uma afinidade do que se entende por íntegro e 

honesto a um elemento visto como ditatorial. Dessa maneira, entre todas as 

atrocidades praticadas pelo governo guatemalteco durante décadas, o 

narrador levanta a hipótese de poder existir uma figura íntegra, mesmo que 

totalitária, dentro de todo o regime de governança exposto. Tal 

questionamento possibilita ao absurdo relatado se harmonizar com a 

realidade evidenciada de maneira que o leitor pode começar a se questionar 

quanto aos seus valores e seu discernimento sobre ética, moral, visão e 

conhecimento de mundo.   

Tais questionamentos levantados pelo protagonista ao longo da 

narrativa suscitam hipóteses que ultrapassam o sentido racional da realidade 

diante de um ato de violência, levando-se em consideração também que seus 

sonhos são amedrontadores assim como a sua realidade na Guatemala. 

Após o terceiro pesadelo, o narrador traz trechos do relatório emitido por 

Philip Alston, relator dos Direitos Humanos das Nações Unidas, divulgado 

pelo jornal elPeriódico:  

                                                        
69 Benedicto Tun dirigiu durante quase cinquenta anos o que talvez tenha sido o equivalente 
dessa divisão da antiga Polícia Nacional. Novamente eu me pergunto: esse homem pode ter 
sido um homem “decente” – no sentido orwelliano, pelo menos? Pergunto-me se terei uma 
ideia mais clara sobre isso depois de conversar com seu filho. (REY ROSA, 2011, p. 107) 
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Ojeo elPeriódico. Más noticias de Philip Alston: <<Informe del 
Relator señala limpieza social>>, dice el titular en primera 
plana. Entre otros datos estadísticos, indica que en el año 
2006 se registraron cinco mil quinientas treinta y tres muertes 
violentas en territorio guatemalteco, de las cuales sólo un 
cinco por ciento aproximadamente fueron investigadas por 
las autoridades; y sesenta y cuatro defensores de los 
derechos humanos han sido asesinados en Guatemala en los 
últimos cinco años. (REY ROSA, 2009, p. 103)70 
 

A falta de investigação sobre os casos de mortes violentas na 

Guatemala, acrescida da ideia de “limpeza social” propagada por grupos 

armados com indícios de ajuda governamental, alimenta a paradoxal 

realidade do país juntamente com o questionamento do protagonista em 

relação à figura íntegra do chefe do Gabinete de Identificação, Benedicto 

Tun. Não só isso: os relatos de outros assassinatos que marcaram a 

Guatemala ao longo da sua história e também outras mortes violentas mais 

recentes que produziram uma condição de sobrevivência irracional.  

Diante disso, o protagonista vive em meio aos seus próprios sonhos 

que o atormentam e à realidade que o intimida e o assombra. As justificativas 

trazidas para a prática das atrocidades na realidade guatemalteca continuam 

a fugir de uma linha possível de racionalidade e lógica. Um dos trechos da 

obra que confirma essa ideia ilógica sustentada pela realidade é quando um 

dos policiais envolvidos no assassinato dos deputados salvadorenhos vem a 

público justificar a ação: 

Domingo por la tarde. 
En la prensa: uno de los policías involucrados en el asesinato 
de los diputados salvadoreños, quien ahora es un testigo 
protegido, declara que existen <<escuadrones de la muerte 
evangélicos>> integrados por agentes de la Policía Nacional 
Civil que pertenecen a distintas sectas religiosas. <<Estamos 
librando – dice - una lucha contra el Mal. Así se justifican los 
asesinatos extrajudiciales. >> (REY ROSA, 2009, p. 104)71 

                                                        
70 Dou uma olhada no elPeriódico. Mais notícias de Philip Alston: “Informe do relator aponta 
limpeza social”, diz a manchete na primeira página. Entre outros dados estatísticos, indica 
que em 2006 foram registradas 5.533 mortes violentas em território guatemalteco, das quais 
só aproximadamente cinco por cento foram investigadas pelas autoridades; e 64 defensores 
dos direitos humanos foram assassinados na Guatemala nos últimos cinco anos. (REY 
ROSA, 2011, pp. 108-109) 
71 Domingo à tarde. 
Na imprensa: um dos policiais envolvidos no assassinato dos deputados salvadorenhos, que 
agora é testemunha protegida, declara que existem “esquadrões da morte evangélicos” 
formados por agentes da Polícia Nacional Civil que pertencem a diferentes seitas religiosas. 
“Estamos travando”, diz, “uma luta contra o Mal. Assim se justificam os assassinatos 
extrajudiciais.” (REY ROSA, 2011, p. 110) 
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Assim, os setores religiosos, públicos e privados buscam se unir para 

enfrentar um inimigo comum a todos: o Mal que assola a sociedade. A arma 

utilizada para combater toda maldição que paira sobre o país é justamente 

praticar mais atrocidades em nome do Bem. A justificativa beira (se não é de 

fato) o ridículo e o paradoxal a ponto de se ter um esquadrão da morte 

evangélico formado por policiais e outros agentes de diferentes seitas 

religiosas assassinando pessoas com a ideia de uma limpeza social 

necessária para o avanço civil guatemalteco. 

  Os absurdos e acontecimentos ilógicos se proliferam na narrativa à 

medida que o narrador vai trazendo novas descrições e contando sua 

história. A maneira como são narrados os fatos, intercalando sonhos, cenas 

de seu cotidiano e do cotidiano violento de seu país, deixa o leitor envolto em 

teias discursivas que desmancham o conceito seguro e linear de uma 

possível realidade. As justificativas dadas para as atrocidades cometidas na 

Guatemala e os próprios acontecimentos que permeiam a trajetória do 

protagonista são trazidos de uma maneira quase natural, como se ele 

narrasse um dia calmo e tranquilo em uma fazenda no interior do país.  

A naturalidade com que os fatos são narrados na obra possibilita ao 

leitor transitar pelos diversos caminhos possíveis com o mesmo espanto ou 

com um estranhamento familiar que possui o narrador.  

 O protagonista acrescenta mais dados a essa realidade sádica 

presente na obra quando transcreve trechos de textos de autores e 

pensadores que ele gosta de ler. Tais trechos refletem sobre a realidade, a 

escrita autobiográfica e sobre o sentido da verdade: 

El tiempo hace variar la opinión de la gente. Voltaire. 
 
Sartre, en La Náusea: <<Creo que en eso consiste el riesgo 
de llevar un diario: lo exageras todo, estás a la expectativa, y 
sobrepasas los límites de la verdad. >> 
 
Wittgenstein: << ¿Pero no es ésta una consideración 
unilateral de la tragedia que sólo muestra que un encuentro 
puede determinar toda nuestra vida? >> 
 
Schnitzler: <<Toda verdad tiene su momento – su 
revelación– que suele durar muy poco, de modo que, como la 
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existencia misma, es un destello, o sólo una chispa, entre la 
nada y la mentira que le precede y la que le sigue, entre el 
momento en que parece paradójica y el momento en que 
comienza a parecer trivial. >> (REY ROSA, 2009, p. 116)72 

 
Com essas afirmações, o narrador coloca em dúvida as próprias 

descrições trazidas dentro de seus relatos, revelando a tênue linha existente 

entre o real e o imaginário na obra analisada. Muitos trechos da narrativa, 

como artigos de jornais e os acontecimentos relatados neles, são da esfera 

do real, mas que, a partir do momento que são utilizados na história, 

acrescentam ao seu caráter factual a vertente ficcional. Trazendo a citação 

de Sartre (1986), o protagonista põe à prova o estilo escolhido por ele mesmo 

para relatar os fatos transmitidos ao leitor ao mesmo tempo em que a citação 

de Schnitzler questiona a natureza paradoxal da verdade exposta que passa 

a ser banal depois da sua revelação. É um narrador que começa a questionar 

as suas próprias ações dentro de sua própria narrativa, desconfiando daquilo 

que ele mesmo expôs ao seu leitor.  

Em outros dois trechos do livro mais adiante, pode-se perceber a 

tentativa do narrador de colocar em dúvida os relatos presentes em seus 

diários a partir de citações de obras de autores mundialmente conhecidos. A 

primeira citação traz um pensamento do escritor austríaco Zweig sobre a 

obra de Balzac em uma biografia realizada no início do século XX. Já a 

segunda citação refere-se a um artigo publicado sobre biografia realizada a 

partir de diários de Bioy sobre seu amigo Jorge Luis Borges. Em ambos os 

trechos, o narrador põe em dúvida a necessidade de exposição da realidade 

sem se observar a ficção existente em uma narrativa:  

Leo <<Balzac>>, la biografía breve de Zweig. De unos 
manuscritos de Balzac, dice: Uno puede ver cómo las líneas, 
que al principio son ordenadas y nítidas, luego se inflan como 
las venas de un hombre encolerizado. >> Algo parecido 
podría verse en mi escritura, pienso. (p. 124) 

                                                        
72 Voltaire: “O tempo faz as pessoas mudarem de opinião”. 
Sartre, em A Náusea: “Creio que o risco de ter um diário consiste nisso: a gente exagera em 
tudo, fica na expectativa e ultrapassa os limites da verdade”. 
Wittgenstein: “Mas esta não é uma consideração unilateral da tragédia que só mostra que 
um encontro pode determinar toda nossa vida?”. 
Schnitzler: “Toda verdade tem seu momento – sua revelação –, que costuma durar muito 
pouco, de modo que, como a própria existência, é um fulgor, ou somente uma chispa, entre o 
nada e a mentira que a precede e que a segue, entre o momento em que parece paradoxal e 
o momento em que começa a parecer trivial”. (REY ROSA, 2011, p. 123) 
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[...] << Recordemos – dice – que Bioy no quiso nunca 
publicar esos diarios, y hoy se editan de la mano de otros, 
que pueden haber manipulado o no las malicias privadas del 
escritor. (REY ROSA, 2009, p. 127)73 
 

Com essas referências em seu texto, o próprio narrador coloca várias 

vezes em dúvida aquilo que está sendo narrado por ele mesmo, 

possibilitando questionar o gênero em que os relatos foram trazidos (em 

forma de diário) assim como a própria realidade exposta neles. Questiona-se 

a veracidade dos fatos narrados ao mesmo tempo que se tem conhecimento 

da realidade absurda em que está inserida a Guatemala. Indaga-se a 

viabilidade das ações dentro e fora do texto a partir dos relatos que se 

aproximam do inverossímil pelo paradoxal e irracional que está presente na 

obra. 

Quanto à formação da sociedade guatemalteca e a brutalidade 

histórica encontrada na história do país pode-se mencionar que o 

protagonista reforça mais uma vez os excessos praticados no país a partir de 

uma visão que engloba não só os conquistadores espanhóis, mas também os 

próprios guatemaltecos. Quando está visitando sua irmã Mónica na Itália, o 

narrador janta com o casal de idosos italianos que aluga o apartamento para 

sua irmã e seus filhos na cidade de Lucca. O casal, ao ouvir os dois irmãos 

conversando em sua língua nativa, fica surpreso e começa o seguinte 

diálogo: 

[...] el señor Rino expresa asombro. << La vostra lingua è 
veramente una lingua latina >>, dice. 
Le explico que el <<guatemalteco>> es, salvo el acento y 
algunos regionalismos, la misma lengua que el español. 
– Pero ustedes – dice – no son españoles. Los españoles 
mataron a tantos indios y cometieron tantas barbaridades. 
– Sí –  le digo–. Y llevaron el español a América. Nosotros 
somos herederos de esos españoles, en parte al menos. 
– ¿Cómo? – exclama, un poco sorprendido. 
– Es claro – le digo–. Nosotros (miro a Mónica, para ponerla 
de ejemplo) no somos mayas, ¿eh? Tenemos algo de mayas, 
pero nuestros nombres son europeos, y tenemos sangre 
italiana por parte de padre. Pero también somos 

                                                        
73  Leio Balzac, uma biografia breve de Zweig. Sobre uns manuscritos de Balzac, diz o 
seguinte: “Podemos ver como as linhas, que no início são ordenadas e nítidas, se inflam 
depois, como veias de um homem encolerizado”. Acho que em minha escrita pode-se ver 
algo parecido. (p. 131) 
[...] – Lembremos – diz – que Bioy nunca quis publicar esses diários, e hoje são editados por 
outros, que podem ter manipulado ou não as malícias particulares do escritor. (REY ROSA, 
2011, p. 134) 
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descendientes de los conquistadores. ¡Somos también los 
malos! – me río. 
La señora Angela y el señor Rino parecen consternados. 
(REY ROSA, 2009, p. 130)74 
 

Em poucas linhas, o narrador consegue resumir quase toda a história 

da formação social guatemalteca de maneira bem clara. Um país que foi 

alicerçado durante séculos sob a barbárie praticada contra os povos 

indígenas desde a época dos conquistadores espanhóis até o presente que 

ainda mantém na violência contra esses povos a necessidade de se 

sustentar como diferente deles. Dessa maneira, neste trecho, tem-se uma 

crítica forte ao sistema social vigente na Guatemala que exclui grande parte 

da população por suas origens e a ataca violentamente em seu cotidiano. 

Não se critica a miscigenação presente na sociedade guatemalteca, mas sim 

o projeto de higienização da população defendido por várias décadas pelo 

governo e por intelectuais a partir da exclusão de setores da população. 

Essa ideia é retomada pelo protagonista quando ele está conversando 

com seu sobrinho Mauro sobre a Guatemala atual. O filho mais velho de 

Mónica pergunta como está o país e seu tio conta-lhe as últimas manchetes: 

o assassinato dos políticos salvadorenhos e seus algozes policiais, o 

escândalo no Ministério da Educação do qual se desviou verba para 

construção de um novo aeroporto e de uma possível candidatura de 

Rigoberta Menchú para presidência. Depois de uma série de perguntas de 

Mauro sobre a possibilidade de melhorias na situação do país, ambos 

chegam a seguinte conclusão: 

[…] Llegamos a la conclusión de que, milagros aparte, no hay 
nada bueno que esperar, salvo tal vez una revolución moral 

                                                        
74 [...] seu Rino expressa seu assombro. – La vostra lingua è veramente una lingua latina – 
diz. 
Explico-lhe que o “guatemalteco” é, salvo o sotaque e alguns regionalismos, a mesma língua 
que o espanhol. 
– Mas vocês – diz – não são espanhóis. Os espanhóis mataram tantos índios e cometeram 
tantas barbaridades... 
– Sim – digo eu –, e levaram o espanhol para a América. Nós somos herdeiros desses 
espanhóis, em parte, pelo menos. 
– Como? – exclama, um pouco surpreso. 
– É claro – digo-lhe. – Nós (olhando para Mónica, para usá-la como exemplo) não somos 
maias, não é? Temos algo dos maias, mas nossos nomes são europeus, e temos sangue 
italiano por parte de pai. Também somos descendentes dos conquistadores. Também temos 
um pouco dos maus! – digo, rindo. 
Dona Angela e seu Rino parecem consternados. (REY ROSA, 2011, p. 137) 
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(improbable) o la intervención por parte de una potencia 
superior.  
– ¿Cómo la de Estados Unidos en Irak? – pregunta Mauro, y 
nos reímos. (REY ROSA, 2009, p. 131)75 
 

A frustração e o desencanto trazidos pelas situações ocorridas no país 

refletem a mensagem irônica presente no texto. Mais que uma desesperança 

filosófica76 por não se ver uma solução decente para o cenário guatemalteco, 

a mensagem mostrada por trás desse trecho alude à ação maciça realizada 

pelos Estados Unidos na região durante quase todo o século XX, seja pela 

presença da United Fruit Company, seja pela manutenção de ditaduras nos 

países do istmo centro-americano. A intervenção dos Estados Unidos no 

Iraque foi tão violenta quanto as ações realizadas pelos norte-americanos na 

região centro-americana. Sendo assim, ter a intervenção de uma potência 

superior faria com que a Guatemala voltasse aos tempos de repressão 

ditatorial ou se mantivesse no limiar da violência seja cotidiana seja estatal, 

novamente.  

Assim, nesta obra, o autor pretende desconstruir toda a capacidade 

humana em poder relacionar fatos históricos com a veracidade dos 

acontecimentos. Os relatos trazidos no livro trazem questionamentos que 

põem à prova constantemente a tentativa do leitor em querer buscar 

elementos que o façam levar a crer na realidade como ela sempre foi descrita 

ao longo dos séculos. Sendo um romance a narrativa se apropria de 

elementos reais e os subverte de acordo com seu interesse e faz com que 

sejam indagadas as possibilidades de os fatos serem verdadeiros a partir do 

absurdo que eles trazem frente a uma tentativa do leitor de rejeitar fatos 

históricos que realmente podem ter acontecido. Mesclando notícias de jornais 

e relatos históricos com descrições e acontecimentos ficcionais o narrador 

conduz seu leitor por caminhos carregados de declives e areia movediça que 

o faz vacilar nos seus julgamentos e hesitar quanto à produção de 

conclusões para compreender a narrativa proposta.  

                                                        
75 Chegamos à conclusão de que, milagres à parte, não há nada de bom a esperar, salvo, 
talvez, uma revolução moral (improvável) ou a intervenção de uma potência superior.  
– Como a dos Estados Unidos no Iraque? – perguntou Mauro, e rimos. (REY ROSA, 2011, p. 
138) 
76 Ver Cortez, 2010. 
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Esse jogo narrativo oscilante é complementado pela presença de 

personagens como Mário Méndez Montenegro e Antonio Sanabria, figuras 

históricas da política guatemalteca e por personagens como Benedicto Tun e 

seu filho, aparentemente ambos de origem fictícia. Na obra, a existência 

dessas personagens confronta com a realidade histórica e a maneira como 

os fatos históricos foram revelados para a sociedade.  

Uma dessas confrontações na obra se sobressai exatamente com o 

relato do assassinato de Méndez Montenegro. Em suas entrevistas com 

Benedicto Tun, o filho, o protagonista se vê diante de fatos contrários aos 

revelados pelos relatórios históricos sobre a morte do então futuro candidato 

à presidência da Guatemala na década de 1960. O filho do chefe do 

Gabinete de Identificação afirma mais de uma vez que teriam forçado seu pai 

na época a alterar os laudos da morte do candidato, declarando seu 

assassinato e não seu suicídio como havia redigido Tun ao fazer a autópsia. 

O chefe do Gabinete recusou-se e, em seguida, encaminhou sua carta de 

renúncia ao cargo para o presidente da época. Sua demissão foi recusada e 

Benedicto ficaria mais alguns anos ainda como Chefe de Gabinete. O relato 

feito pelo narrador da entrevista com o filho do chefe revela um 

questionamento dos fatos históricos a partir de um elemento ficcional que 

força os limites da verossimilhança entre os acontecimentos de ambos os 

lados. Na obra de Rey Rosa uma personagem fictícia detém nas mãos a 

possibilidade de alterar os fatos históricos que modificariam em vários 

sentidos os rumos da história da Guatemala: 

Comienza a hablar de otro caso, la muerte de Mario Méndez 
Montenegro. El viejo Tun dictaminó suicidio [...]. <<Pero 
luego los de arriba querían que cambiara su dictamen, que 
dijera que había sido un homicidio>>, me dice. 
Explica que Méndez Montenegro, candidato a la presidencia 
y antiguo director de la Policía, se mató con un revólver, un 
arma que le había regalado un militar unos años antes de su 
muerte, y la bala que le perforó el corazón era de factura 
militar. Esto se prestaba a la hipótesis de asesinato político, 
que fue explotada por sus partidarios. Pero por las pruebas 
de balística y otras circunstancias de la muerte (en su propia 
casa, después de una crisis alcohólica), Tun se negó a 
cambiar el dictamen, a pesar de las presiones de que fue 
objeto cuando el hermano de Mario, Julio César Méndez 
Montenegro, fue electo presidente de la República. (p. 108) 
[…] Estaban revisando el dictamen sobre el suicidio de Mario 
Méndez, el hermano del presidente. Querían que mi padre 
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informara que había sido asesinado. Pretendían hacer de él 
un héroe, un mártir. [...] esa misma noche redactamos su 
carta de renuncia. El presidente, como ya le dije, no la 
aceptó. (REY ROSA, 2009, pp. 154-155).77 
 

As notícias78 que se encontram sobre esse fato afirmam a estranha 

morte de Méndez Montenegro em sua casa, mas, depois de feita uma prova 

de balística, os legistas afirmaram seu assassinato. Nos jornais, questiona-se 

o fato de o candidato, a cinco meses de uma vitória eleitoral, ter se suicidado 

em sua casa sem ter relatos suicidas em sua família nem atitudes que 

pudessem desencadear essa ação. Na época, o governo guatemalteco teria 

se prontificado beneplacitamente a ajudar nas investigações para se 

descobrir a verdade. O grande ponto é que, na narrativa de Rey Rosa, o filho 

de Benedicto em nenhum momento contesta a hipótese de suicídio, pois esta 

foi atestada por seu pai, perito há mais de quarenta anos na área. A 

idoneidade do velho Benedicto Tun em nenhum momento é posta em prova 

por seu filho, que o julgava como uma pessoa decente e competente. Dessa 

maneira, coloca-se em dúvida a maneira como os fatos foram narrados na 

realidade e não na obra ficcional, pois esta testifica e corrobora as ações de 

suas personagens a partir da familiaridade com os episódios descritos. 

A credibilidade da fala do filho de Benedicto Tun é aumentada quando 

o narrador revela ao leitor, como em tom de confidência, que esse é mais um 

caso que ele desconhece, mas fica lisonjeado com a forma que lhe é feito o 

relato como se ele fosse íntimo da situação79. Como o próprio narrador não 

                                                        
77 Começa a falar de outro caso, a morte de Mario Méndez Montenegro. O velho Tun emitiu o 
relatório de suicídio [...]. – Mas, depois, os de cima quiseram que ele mudasse o relatório, 
que dissesse que havia sido um homicídio – diz ele. 
Explica que Méndez Montenegro, candidato à presidência e antigo diretor da polícia, matou-
se com um revólver, uma arma que ganhara de presente de um militar alguns anos antes da 
morte deste, e a bala que perfurou seu coração era de fabricação militar. Isso se prestava à 
hipótese de assassinato político, que foi explorada por seus partidários. Mas pelas provas de 
balística e outras circunstâncias da morte (em sua própria casa, depois de uma crise 
alcoólica), Tun se negou a mudar o relatório, apesar das pressões sofridas quando o irmão 
de Mario, Julio César Méndez Montenegro, foi eleito presidente da República. (pp. 114-115) 
“Examinavam o relatório sobre o suicídio de Mario Méndez, o irmão do presidente. Queriam 
que meu pai informasse que ele havia sido assassinado. Pretendiam fazer dele um herói, um 
mártir. [...] nessa mesma noite redigimos a sua carta de renúncia. O presidente, como eu já 
lhe disse, não a aceitou.” (REY ROSA, 2011, pp. 163-164). 
78Disponíveis em: http://contrapoder.com.gt/2016/08/02/la-extrana-muerte-de-mario-mendez-
montenegro/ e http://www.prensalibre.com/hemeroteca/la-muerte-de-mario-mendez. Acesso 
em 24/01/2017. 
79 [...] (de nuevo habla de las circunstancias como si diera por sentado que yo conocía bien el 
caso - lo que no deja de halagarme) [...]. (REY ROSA, 2009, p. 108) 
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conhece bem o caso ele autoriza a fala de Benedicto Tun filho ser mais crível 

e mais próxima da realidade, pois conhece melhor o episódio a ser relatado. 

Curiosamente, o protagonista, que teve acesso aos Arquivos da Polícia e, 

frequentemente, expõe em seus cadernos notícias sobre mortes e situações 

violentas na Guatemala, não busca outras fontes de informação sobre os 

relatos feitos pelo filho do chefe do Gabinete de Identificação. A fala de 

Benedicto filho parece ser fidedigna aos fatos para o narrador (ou, pelo 

menos, é essa ideia que ele pretende passar ao seu leitor). 

A figura do velho Benedicto Tun é de grande importância para o 

desenvolvimento da narrativa. Mesmo não sendo uma personagem viva, a 

lembrança de sua existência e a marca de seus atos trabalhando no 

Gabinete de Identificação criam uma atmosfera nos relatos do protagonista 

quanto à relevância de Benedicto. Com o interesse do narrador na história de 

Tun, o filho do antigo chefe do Gabinete reaviva a influência do pai na história 

da Guatemala, pois vários acontecimentos contraditórios e misteriosos 

presentes nos relatos factuais da história guatemalteca contam com a 

participação de Benedicto Tun, seja para corroborá-los frente a possíveis 

questionamentos ou para contradizer a opinião pública da época. Benedicto 

Tun manifesta-se como uma figura onipresente dentro da Guatemala quando 

se refere a mortes e ao descobrimento de fatos relacionados a tais situações. 

Sobre a importância de Benedicto pode-se mencionar que o protagonista, 

quando estava prestes a voltar de Paris, conversa com Jacobo Rodríguez 

Padilla, um artista guatemalteco exilado na França há décadas. Quando o 

narrador faz menção ao Gabinete de Identificação o artista lembra-se no 

mesmo instante de Benedicto Tun: 

– Se le temía al hombre. Sabía mucho. Se le consideraba un 
técnico, o un científico, más que un policía. Pero no 
estábamos seguros de que fuera conveniente conservar a un 
elemento así en su puesto, después de la Revolución. De 
todas formas, ahí se quedó. (REY ROSA, 2009, pp. 134-
135)80 
 

                                                        
80 – O homem era temido. Sabia demais. Era considerado mais um técnico, ou um cientista, 
do que um policial. Mas não tínhamos certeza de que fosse conveniente manter um 
elemento assim em seu posto depois da Revolução. De qualquer forma, ele ficou lá. (REY 
ROSA, 2011, p. 142) 
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A importância de Tun era incontestável para o efetivo funcionamento 

do Gabinete de Identificação. Era uma figura controversa, que levantava 

suspeitas tanto por parte dos governos militares e totalitários quanto para os 

líderes da Revolução e, depois, para os membros das guerrilhas por ter 

trabalhado por cinquenta anos em um setor atrelado diretamente ao governo 

guatemalteco. Seu trabalho parecia ser respeitado por todos e suas decisões 

eram levadas a sério por aqueles que o rodeavam. Assim como a polêmica 

envolvendo o laudo da morte de Méndez Montenegro, outras situações 

contraditórias foram atreladas à personagem. Entre os papéis de seu pai, o 

Benedicto Tun filho encontra uma foto que carregada de elementos 

polêmicos: 

[...] Cuidadosamente, saca una foto de un cajón para 
enseñármela: se trata del bautizo del hijo mayor de Miguel 
Ángel Asturias, Rodrigo, futuro jefe de la Organización del 
Pueblo en Armas (ORPA) y la Unión Revolucionaria 
Guatemalteca (URNG). Lo bautiza monseñor Rossell y 
Arellano, que unos años más tarde sería arzobispo de 
Guatemala. El padrino es Ydígoras Fuentes, ni más ni 
menos. [...] (REY ROSA, 2009, p. 146)81 
 

Nesta foto, encontram-se personagens importantes da história da 

Guatemala por muitos motivos. Primeiro, a presença de Miguel Ángel 

Asturias, com sua importância literária mundial e seu Nobel que o destaca 

entre outros autores, mas com pensamentos excludentes em relação aos 

indígenas. Na foto, Asturias batizava seu filho Rodrigo que, mais tarde, se 

rebelaria contra o governo totalitário e lutaria contra os ditadores em seu 

país. Curiosamente, Rodrigo acabou sendo o único dirigente dos partidos 

revolucionários que fundaram a URNG a não participar da assinatura do 

Acordo de Paz no início dos anos 1990.  

Quem o batiza é o monsenhor (e futuro Arcebispo da Guatemala anos 

depois) Rossell y Arellano, que fez extensas e duras críticas por meio de 

seus vorazes sermões religiosos ao governo de Jacobo Árbenz, acusando-o 

                                                        
81 [...] Cuidadosamente, tira uma foto de uma gaveta para mostrá-la: trata-se do batizado do 
filho mais velho de Miguel Ángel Asturias, Rodrigo, futuro chefe da Organização do Povo em 
Armas (Orpa) e da União Revolucionária Guatemalteca (URNG). O monsenhor Rossell y 
Arellano batiza Rodrigo, o mesmo monsenhor que anos mais tarde seria arcebispo da 
Guatemala. O padrinho é Ydígoras Fuentes, nem mais nem menos. [...] (REY ROSA, 2011, 
p. 154) 
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de ser ateu e comunista. Por último, na fotografia, encontra-se a presença de 

Ydígoras Fuentes, militar que foi presidente do país entre 1958 e 1963, 

conhecido por tentar patrocínio, anos antes, para destituir do poder Árbenz.  

Ydígoras Fuentes foi um dos militares mais controversos na 

presidência da Guatemala: era chamado de “louco” ou de “palhaço” nas ruas 

e em outros setores do governo. Em sua campanha eleitoral afirmou que não 

faltaria frango nas panelas guatemaltecas e que iria governar com um punho 

de aço inoxidável. Relatos históricos apontam que a carne de frango ficou 

barata durante seu governo por um investimento do setor econômico nas 

indústrias que a produziam, mas que Ydígoras não conseguiu cumprir sua 

segunda promessa eleitoral porque não possuía vocação para ser um ditador 

tendo sido então deposto em 1963 pelo seu Ministro da Defesa, Enrique 

Peralta Azurdia.  

Todos esses fatos contraditórios estão reunidos dentro de uma 

fotográfica que estava nos documentos encontrados por Benedicto Tun nos 

pertences de seu pai. O velho Benedicto possuía uma foto que revelava e 

traduzia as controvérsias presentes na sociedade guatemalteca na qual se 

percebem uniões improváveis ou contestadas por conta das diversas 

realidades apresentadas pelos fatos contidas nessas relações. O absurdo e o 

ilógico permeiam a narrativa possivelmente real com elementos ficcionais 

centrais, como a figura de Tun. O batizado de Rodrigo com essas 

personagens pode ter acontecido ou não na narrativa histórica da Guatemala; 

o que o narrador faz ao descrever essa imagem é propor uma nova 

possibilidade de se contar a história que se conhece dos fatos. A partir da 

uma visão dele dos fatos narrados tem-se novos relatos históricos 

construídos a partir de evidencias ora ficcionais, ora históricas. 

A construção de Benedicto Tun na obra é feita por meio do 

conhecimento da existência de Desiderio Menchú, chefe real do Gabinete de 

Identificação da Polícia Nacional Guatemalteca desde sua fundação, em 

1922, até a sua renúncia em 1970. A figura de Benedicto Tun filho foi 

baseada no filho de Desiderio, Benedicto Menchú, que na obra de Rey Rosa 

é um licenciado em Direito. A partir da importância de Desiderio na vida real 

Rey Rosa constrói o velho Tun, atrelando diversos fatos importantes à 

existência dessa personagem. Além de ser reconhecido por figuras 
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destacadas na sociedade guatemalteca, como o artista exilado em Paris, Tun 

é lembrado por figuras do governo e líderes rebeldes como o militar de 

esquerda que liderou um golpe fracassado contra Ydígoras Fuentes, Arturo 

Rodríguez.  

[...] le pido a Rodríguez que me hable sobre Benedicto padre. 
Me dice: <<Fue un hombre brillante, honorable, honradísimo, 
gran conocedor de su trabajo. Nuestro primer criminólogo. 
Por eso – explica – ni durante el Gobierno de la Revolución 
pudieron prescindir de él. Fue muy amigo de intelectuales 
como Balsells Rivera, el escritor, y de Cazali, el padre de esa 
muchacha que hace críticas de arte en la prensa... Venía del 
Quiché, sus padres eran indígenas. Y mire hasta dónde 
llegó.>> (REY ROSA, 2009, p. 162)82 
 

O conhecimento de fatos que uma figura como Benedicto Tun poderia 

ter sobre os atos praticados pelo governo guatemalteco durante cinco 

décadas é inestimável. Acredita-se que seja essa uma das intenções do autor 

ao apresentar essa personagem em sua obra: o poder que Tun possui é 

incalculável, levando-se em consideração toda sua experiência dentro do 

governo guatemalteco. Em seu Gabinete de Identificação Tun trabalhava nos 

bastidores das ações políticas e militares de seu país, podendo conhecer 

informações sigilosas e altamente cruciais para qualquer um que fizesse 

parte do escalão político guatemalteco. Grosso modo, Benedicto Tun poderia 

ser comparado a Joseph Fouché, não pela imoralidade de seus atos, mas 

pelo temor causado a muitos nomes importantes da Guatemala por ter 

presenciado diversas situações que poucos conhecem de fato. Em seu 

Gabinete, durante as décadas que trabalhava ali, Tun foi capaz de construir 

uma aura ao seu redor que o proporcionou poderes fortalecedores para a 

fortificação de uma figura forte para os governos e para a sociedade 

guatemalteca em certo ponto. O Gabinete e seus casos eram a sua vida: 

– El Gabinete - sigue contando Benedicto - lo absorbió 
completamente; era su esfera de poder. Le dedicó todo su 
tiempo, y en cambio tendía a descuidar a su familia - [...]  

                                                        
82 [...] peço a Rodríguez que me fale sobre Benedicto pai. Ele me diz: – Foi um homem 
brilhante, honorável, honradíssimo, grande conhecedor de seu trabalho. Nosso primeiro 
criminólogo. Por isso – explica –, nem durante o Governo da Revolução puderam prescindir 
dele. Foi muito amigo de intelectuais como Balsells Rivera, o escritor, e de Cazali, o pai 
dessa moça que faz crítica de arte na imprensa... Vinha do Quiché, seus pais eram 
indígenas. E olhe aonde ele chegou. (REY ROSA, 2011, p. 173) 
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“[...] El sueldo del Gabinete era muy bajo, como ya le conté. 
Pero ahí él podía innovar. Era un hombre con poder, 
refugiado en su trabajo. Como le digo - insiste el hijo -, su 
origen maya quiché fue un problema para él. [...]”  
[...] Imagínese las cosas que habrá visto en su trabajo y que 
tendría que callar – sigue diciendo –. A veces, en casa, ya 
anciano, lloraba en silencio. Hubo quienes hablaron mal de 
él, desde luego, porque fueron afectados por sus dictámenes, 
o porque consideraban que fue parte del aparato represor, o 
por prejuicio, ¿no? De todas formas, él no se aferraba a su 
cargo. Quiso renunciar en más de una ocasión, pero sus 
renuncias no fueron aceptadas. El propio Ydígoras Fuentes 
intentó destituirlo, y el director de la policía se opuso. (REY 
ROSA, 2009, pp. 157-158)83 
 

Dessa maneira, pelos relatos obtidos nas conversas com o filho, a 

própria figura de Benedicto Tun também era mantida por características 

controversas. Era um homem que detinha o poder e utilizava-o em seu 

trabalho ao mesmo tempo que buscava afastar-se da imagem de repressor 

por fazer parte um setor público atrelado aos diversos governos totalitários 

existentes durante o século XX na Guatemala.  

O jogo que praticava Tun durante todos esses anos como chefe do 

Gabinete parecia ser complexo: sua esfera de poder estava atrelada 

diretamente à corrupção e às atrocidades praticadas pelo governo e, mesmo 

assim, ele se mantinha em seu cargo. Sua renúncia foi por causa de uma 

hemorragia oriunda de um traumatismo craniano. Mesmo solicitando sua 

renúncia antes não lhe foi outorgado o direito de saída de seu cargo. 

Benedicto Tun, assim como outras personagens da narrativa, é construído a 

partir do mistério, da contrariedade e do absurdo que penetram a realidade 

guatemalteca.  

                                                        
83 “O Gabiente”, continua Benedicto, “absorveu-o completamente; era sua esfera de poder. 
Dedicou-se a ele todo o seu tempo, mas tendia a descuidar de sua família”, [...] (p. 166) 
“[...] O salário do Gabinete era muito baixo, como já lhe contei. Mas ali ele podia inovar. Era 
um homem com poder, refugiado em seu trabalho. Como disse”, insiste o filho, “sua origem 
maia-quiché foi um problema para ele. [...]” (p. 167) 
[...] – Imagine as coisas que ele deve ter visto em seu trabalho e sobre as quais teve de se 
calar – continua dizendo. Às vezes, em casa, já ancião, chorava em silêncio, houve quem 
falasse mal dele, ou porque foi afetado por seus relatórios, ou porque considerasse que ele 
fazia parte do aparelho repressor, ou por preconceito. De qualquer modo, ele não se 
apegava ao cargo. Quis renunciar em mais de uma ocasião, mas suas renúncias nunca 
foram aceitas. O próprio Ydígoras Fuentes tentou destituí-lo, e o diretor da polícia se opôs. 
(REY ROSA, 2011, p. 168) 
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 Em um dos episódios relatados por Benedicto Tun que envolviam seu 

pai existe uma carta em que os moradores de dois bairros solicitam melhorias 

para o Gabinete de Identificação depois de consultar o velho Tun: 

Me permite ojear la copia de una carta no fechada (pero que 
probablemente es de los años setenta), dirigida al presidente 
de la República por vecinos de las zonas 9 y 10 – en la que 
mencionan que han consultado con Tun, recién retirado–, 
solicitando la mejora y modernización del Gabinete mediante 
la instalación de una <<máquina IBM>> para analizar los 
datos de los ladrones que operan en esos sectores 
residenciales, máquina que los vecinos proponen financiar 
<<de la manera más desinteresada, para el mejoramiento del 
servicio policial, como colaboración patriótica para el 
bienestar colectivo>>. (REY ROSA, 2009, p. 151)84 
 

Esse dado sobre a instalação de uma máquina IBM para melhorar e 

modernizar o Gabinete de Identificação, sob consulta feita a Tun, é trazido 

em outra obra de Rey Rosa, lançada anos antes de El Material Humano. Em 

Piedras Encantadas ([2001] 2014) o detetive particular Rastelli investiga um 

suposto atentado ao filho de uma importante mulher da sociedade 

guatemalteca, Ileana Barrondo. Recém-divorciada, Ileana contrata os 

serviços de Rastelli para descobrir se existem motivos para terem atropelado 

seu filho adotivo Silvestre. Assim, o detetive vai atrás de informações de 

possíveis pessoas que poderiam desejar a morte do garoto por vingança ou 

por acerto de contas visto que seu pai adotivo, Faustino Barrondo, é um 

influente empresário. Rastelli vai atrás de La Sombra, personagem que 

possui acesso à máquina IBM, que monitora todos os perfis suspeitos do 

país.  

A máquina, que estaria localizada no sótão do Gran Palacio Nacional, 

bem como das pessoas que possuem acesso a ela fazem parte de um 

enredo policial futurista pouco provável na realidade, com toques surreais 

que se fazem valor de um tom sarcástico, mas intrigantemente relatados com 

seriedade por um narrador que pretende validar suas afirmações aos leitores:  

                                                        
84 Permite que eu dê uma olhada na cópia de uma carta não datada (provavelmente dos 
anos 1970), dirigida ao presidente da República pelos moradores das zonas 9 e 10 – na qual 
mencionam que consultaram Tun, recém-aposentado –, solicitando a melhoria e a 
modernização do Gabinete mediante a instalação de uma “máquina IBM” para analisar os 
dados dos ladrões que agem nesses setores residenciais. Máquina que os moradores 
propõem financiar “da maneira mais desinteressada, para a melhoria do serviço policial, 
como colaboração patriótica para o bem-estar coletivo”. (REY ROSA, 2011, p. 160) 
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[...] Dicen que en uno de sus sótanos hay una máquina IBM 
gigantesca, que trabaja día y noche sin descanso. Baraja 
toda suerte de datos, elabora fichas periódicamente, clasifica 
fotos y videocintas, describe relaciones y lugares, hace 
diagnósticos y recomendaciones. Unos treinta mil 
informantes trabajan para alimentar al monstruo – cortesía 
del gobierno norteamericano. Pero algunos dicen (aunque 
otros lo niegan) que la máquina, por sí sola, puede intervenir 
simultáneamente cinco mil líneas telefónicas para escuchar 
llamadas nacionales e internacionales. Hay palabras críticas 
que al ser pronunciadas hacen que una grabadora, o una 
impresora, comience a funcionar.  
Hay quienes aseguran que la máquina es volante. Puede ser 
desmontada en menos de ocho horas. Quince furgonetas 
(disfrazadas de ambulancias) sirven para transportarla. El 
sótano palaciego es sólo uno de sus refugios predilectos. 
(REY ROSA, 2014, p. 267)85 
 

Assim, a partir do imaginário popular ou de relatos de pessoas que 

trabalham (ou trabalharam) para o governo no Palácio Nacional, o narrador 

de Piedras Encantadas apresenta a gigantesca máquina da IBM, presente do 

governo norte-americano, que investiga qualquer movimento suspeito na 

Guatemala e também fora dela. Como se possuísse vida própria, o “monstro” 

guatemalteco investiga a vida da população e, por qualquer movimento 

suspeito desencadeado pela pronúncia de uma simples palavra considerada 

preocupante, aciona um sistema de vigilância equipado com uma impressora 

ou uma gravadora para registrar os dados.  

Em El material humano o tom que o narrador põe em seu relato sobre 

a solicitação dos moradores não se encaixa em um âmbito surreal, mas 

aponta traços de seriedade com um sarcasmo característico dele. O contrário 

acontece em Piedras Encantadas, pois o narrador apresenta a máquina 

como se fosse algo vindo do futuro como um objeto retirado da obra de 

Orwell que tudo vê e tudo sabe, vigiando constantemente os passos dos 

cidadãos guatemaltecos.  

                                                        
85 [...] Dizem que em um de seus porões há uma máquina IBM gigantesca, que trabalha dia e 
noite sem descanso. Embaralha todo tipo de dados, elabora fichas periodicamente, classifica 
fotos e filmagens, descreve relações e lugares, faz diagnósticos e recomendações. Uns trinta 
mil informantes trabalham para alimentar o monstro – cortesia do governo norte-americano. 
Mas alguns dizem (ainda que outros o neguem) que a máquina, por si só, pode intervir 
simultaneamente em cinco mil linhas telefônicas para escutar chamadas nacionais e 
internacionais. Existem palavras críticas que ao serem pronunciadas fazem com que uma 
gravadora, ou uma impressora, comece a funcionar. 
Há quem garanta que a máquina voa. Pode ser desmontada em menos de oito horas. 
Quinze furgões (disfarçados de ambulâncias) servem para transportá-la. O porão palaciano é 
somente um de seus refúgios prediletos. (Tradução nossa) 
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Utilizando da metaficção, interpondo-a com a intertextualidade, o 

narrador de El material humano menciona a máquina da IBM como um 

pedido da população de zonas residenciais preocupada com a segurança em 

seus bairros com o consentimento de Benedicto Tun, criminalista experiente 

e de boa reputação. O pedido feito por carta pelos moradores na década de 

1970 aparentemente foi atendido pelo governo e este ato é revelado na obra 

publicada anos antes de El material humano.  

Como a apresentação do relato contido na carta de solicitação da 

máquina é feito dentro dos diários presentes na obra, atribui-se um caráter 

mais documental e menos fictício ao que foi narrado. Aumenta-se a ideia de 

fidelidade à possível veracidade dos fatos com a figura de Benedicto Tun 

que, mesmo sendo uma personagem fictícia, teria sido baseada na figura de 

Desiderio Menchú. Entretanto, quando se observa a citação e a descrição da 

mesma máquina em Piedras Encantadas, a percepção da existência de um 

elemento ficcional torna-se mais contundente.  

Assim como a figura de Benedicto Tun, a existência do Arquivo é 

irrefutável na narrativa proposta. A todo instante, o narrador busca trazer 

indícios de que seus relatos são mais próximos da realidade que de um 

cenário ficcional. O protagonista ainda afirma que mesmo que os relatos 

possam ser incríveis ou que sustentem ambientes ficcionais, seu valor 

documental não pode e nem deve ser desconsiderado, pois a realidade 

guatemalteca foi forjada ao longo dos séculos por tais elementos:  

[...] Como hallazgo, como Documento o Testimonio, la 
importancia del Archivo es innegable (aunque increíble y 
desgraciadamente, hay quienes quisieran quitársela), y si no 
he podido novelarlo, como pensé que podría, es porque me 
han faltado suerte y fuerzas. (REY ROSA, 2009, p. 169)86 
 

Do mesmo modo que confirma a validade do Arquivo como algo real e 

testemunhal, o narrador na página seguinte traz uma citação de um autor que 

reforça o caráter ficcional de seus relatos: Lo que puede ser pensado tiene 

que ser con seguridad una ficción. ¿Savater? (REY ROSA, 2009, p. 170)87. 

                                                        
86  [...] Como um achado, como documento ou testemunho, a importância do Arquivo é 
inegável (embora incrível e infelizmente, há quem tenha querido desmerecê-la), e se não 
pude narrá-lo, como pensei que poderia, é porque me faltaram sorte e forças. (REY ROSA, 
2011, p. 180) 
87 “O que pode ser pensado tem de ser, certamente, uma ficção.” Savater? (REY ROSA, 
2011, p. 181). 
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Trazendo essa citação, possivelmente feita pelo escritor e professor espanhol 

Fernando Savater, o narrador solidifica o caráter ambíguo do texto, fazendo o 

leitor questionar tudo o que foi narrado seja por um viés histórico, seja por um 

princípio ficcional. 

A nota final colocada no livro reafirma o caráter ambíguo exposto 

anteriormente e reforça a dúvida sobre a veracidade do texto: Algunos 

personajes pidieron ser rebautizados. (REY ROSA, 2009, p. 181) 88 . 

Pensando em uma lógica de relatos pautados em acontecimentos verídicos, 

não seriam personagens que pediriam que seus nomes fossem alterados, 

mas pessoas que participaram efetivamente dessas situações e foram 

chamadas para contar suas versões dos fatos. Quando o autor prefere utilizar 

o termo personagens em vez de pessoas fortalece a dúvida entre a realidade 

e a ficção, questionando-se o pode ter sido realmente fatos históricos e o que 

poderia ser ficção, ou mais: dentro desses cadernos e diários, o que não 

poderia ser considerado um produto de uma narrativa pautada em elementos 

históricos altamente ficcionalizados? 

2.2 Construção imagética da violência 
 

Após catalogar algumas das fichas a que teve acesso, o protagonista, 

em um novo caderno, intercala descrições de eventos e situações em 

sequências que, por serem apresentados em fragmentos de dias como em 

um diário e não em um texto fluído, trazem uma perspectiva de alinearidade 

na realidade construída na trama ao mesmo tempo em que a violência 

transborda nas palavras escritas e nas próprias ações narradas:  

[...] Durante uno de los intervalos (mientras archivistas y 
policías juegan amistosamente al fútbol), examino los restos 
de automóviles acumulados ahí a lo largo de medio siglo. Un 
Renault partido por la mitad me llama la atención; y el 
fuselaje de una avioneta Cesna – que supongo que cayó 
dentro del perímetro de la ciudad. El viento levanta un 
pequeño remolino de polvo color crema.  
Una alarma contra robo suena en alguna parte. (REY ROSA, 
2009, p. 42)89 

                                                        
88 Alguns personagens pediram que seus nomes fossem alterados. (REY ROSA, 2011, p. 
182). 
89Durante um dos intervalos (enquanto arquivistas e policiais jogam futebol amistosamente), 
examino os restos de automóveis acumulados ali ao longo de meio século. Um Renault 
partido ao meio me chama a atenção; e a fuselagem de um teco-teco Cessna – que deve ter 
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Neste trecho acima, as imagens que são construídas na narrativa se 

contrapõem entre a calma e a agressividade, quase sempre a primeira sendo 

transgredida pela agressividade direta ou indireta dos fatos ocorridos que 

refletem a violência pertencente ao texto.  

Neste caderno, o primeiro relato feito pelo narrador é sobre um cheiro 

forte de torresmo que adentra o ambiente em que ele está. De outra sala, ele 

ouve um arquivista perguntando a uma colega de trabalho o seguinte: “Huele 

a coche frito, ¿mataron a tu marido?90” (REY ROSA, 2009, p. 41). A frase 

pode ser considerada irônica ou até mesmo construída em tom sarcástico se 

não for observado todo o entorno em que ela foi dita: um Arquivo Policial 

cheio de evidências sobre torturas e assassinatos praticados pelo Estado 

contra a população guatemalteca. 

É a mesma técnica de escrita passivo-agressiva que é percebida no 

trecho em que se relata o jogo amistoso entre os arquivistas em meio a um 

cenário caótico com carros pela metade e aviões partidos e uma sirene 

antifurto soando ao fundo. Em dois outros trechos a escolha do léxico por 

parte do narrador apresenta também essa estruturação linguística violenta.  

O primeiro trecho relata a primeira viagem de Luisa de avião junto com 

a mãe do protagonista para Río Dulce. O narrador dá um conselho caso 

Luisa passe mal durante a viagem e logo em seguida traz um relato 

meteorológico:  <<Es la primera vez que la pobre viaja en avión. Le aconsejo 

que lleve a mano bolsas de plástico por si necesita vomitar.>> Cielo 

despejado. (REY ROSA, 2009, p.115) 91 . A imagem que se projeta da 

possível necessidade de vomitar de Luisa contrasta com a menção de um 

céu limpo logo em seguida. A menção ao ato de vomitar ou mal-estar, que 

remete à ideia do sujo e nauseante, é acompanhada paradoxalmente de um 

comentário sobre um dia limpo e agradável.  

O segundo trecho é apresentado mais adiante na narrativa, no relato 

de um domingo, dois dias após receber um telefonema anônimo que o deixa 

                                                                                                                                                               
caído, imagino, dentro do perímetro da cidade. O vento levanta um pequeno redemoinho de 
pó de cor creme. Um alarme contra roubo soa em algum lugar. (REY ROSA, 2011, p. 44) 
90 “Tem cheiro de porco frito; mataram seu marido?” (REY ROSA, 2011, p. 43). 
91  – É a primeira vez que a coitada viaja de avião. Eu a aconselho a levar na mão sacos 
plásticos para o caso de ela precisar vomitar. – Céu limpo. (REY ROSA, 2011, p. 122). 
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com ânsia de vômito, febre e dores musculares. O narrador descreve a 

manhã daquele dia e como se sente. Além disso, faz um comentário sobre o 

que ouve ao acordar:  

Domingo.  
Despierto a las seis. Intranquilo. Inconforme. Estoy curado.  
Es una mañana gris. Se oyen los gritos y llamadas de los 
pájaros de siempre, que suben desde el barranco al que da 
la ventana de mi cuarto. (REY ROSA, 2009, p. 138).92  
 

Este trecho apresenta elementos que reforçam a ideia da escolha do 

léxico a fim de ser estruturar uma agressividade na narrativa. Ao mesmo 

tempo que acorda inconformado e intranquilo, o protagonista percebe que 

está curado do mal-estar que teve durante os dois dias anteriores após a 

chamada telefônica ameaçadora. Além disso, naquela manhã cinzenta, 

podem ser ouvidos os gritos e os chamados dos pássaros e não seus cantos. 

Um grito emitido por aves serve para alertar sobre um perigo contra o próprio 

pássaro que o exprime assim como é utilizado para deixar em estado de 

atenção as outras aves sobre um perigo iminente. Apesar de curado, o 

protagonista está alerta e sente-se preocupado com as constantes chamadas 

de ameaça feitas para sua residência. Essa ideia de inquietação é trazida 

não só por aquilo que sente a personagem, mas também pelo ambiente que 

a rodeia.  

Corroborando a ideia de tranquilidade transgredida pela agressividade 

na narrativa, o protagonista é retirado do quarto fresco em que estava 

trabalhando no antigo hospital e é transferido para um dos galpões novos, 

com telhados baixos e que deixam o ambiente terrivelmente quente. Ao lado 

desse galpão, está a unidade canina da polícia, com mais de cinquenta cães 

de raças distintas em um terreno baldio cheio de sucata. Neste ponto, tem-se 

a mesma ideia de calma e tranquilidade sendo violada pela a agressividade 

agora no ambiente de trabalho em que se coloca o protagonista. É uma 

violência esteticamente e pretensiosamente discreta, quase imperceptível, 

mas que constrói e reafirma um cenário caótico que o protagonista afirma 

existir ali logo no início: 

                                                        
92 Domingo. Acordo às seis. Intranquilo. Inconformado. Estou curado. A manhã é cinzenta. 
Ouvem-se os gritos e os chamados dos pássaros de sempre, que sobem do barranco para o 
qual dá a janela de meu quarto. (REY ROSA, 2011, p. 146).  
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[...] tengo la impresión de que se trata de una especie de 
castigo – no hay nadie más en esta galera, supongo que por 
el calor. Con los guantes de látex reglamentarios, las manos 
sudan excesivamente. La <<unidad canina>>, que contiene 
una cincuentena de perros de distintas razas, está 
directamente al lado, y los constantes y a veces furiosos 
ladridos no son propicios para la concentración. Más allá de 
las perreras, en un terreno baldío, están los montones de 
chatarra. […] (REY ROSA, 2009, p. 42)93 
 

A contraposição de imagens que são construídas na narrativa mostra 

um aspecto singular na escrita de Rey Rosa. Em outros textos, revelam-se 

essas contraposições que caracterizam a obra do autor. Nos contos La 

entrega (1985) e El pagano (1989) encontram-se essas oposições que vão 

desvelando toda a construção imagética pretendida narrativa.  

No primeiro conto a saída do protagonista para resgatar uma mulher 

que havia sido sequestrada aponta para uma série de ações que saem de 

uma aparente felicidade pelo resgate a uma mecanização da ação e até uma 

angústia e desespero pelas atitudes que deve tomar para encontrá-la. Um 

momento prazeroso e tranquilo acaba se tornando um tormento 

desesperador quando o protagonista se vê também sequestrado. Já em El 

pagano (1989) o contraste das cores e iluminação do ambiente, objetos e 

animais reflete a mudança de atitude do protagonista, um menino que é 

sempre recriminado por seu pai, mas que, em cima de uma montanha um 

pouco distante de sua casa, empurra uma pedra frouxa de um grande 

aqueduto logo acima de uma rodovia pelo simples prazer em brincar de ser 

Deus, sujeitando o destino daqueles que seguiam seu trajeto por aquela via a 

sua decisão.   

Dessa maneira, reafirma-se a ideia de que a violência não é mais um 

tema a ser discutido, mas agora é um elemento que transforma a estrutura do 

texto exposto e a sua presença faz com que outras indagações sejam feitas.  

Não se pretende mais debater sobre o tema violência, mas agora se percebe 

                                                        
93 [...] tenho a impressão de que se trata de uma espécie de castigo – não há mais ninguém 
nesse galpão, acho que por causa do calor. Com as luvas de borracha de praxe, minhas 
mãos suam excessivamente. A “unidade canina”, que abriga cinquenta cães de diferentes 
raças, fica exatamente ao lado, e os latidos constantes, às vezes furiosos, não são propícios 
à concentração. Além dos canis, num terreno baldio, ficam os montes de sucata. (REY 
ROSA, 2011, p. 44) 
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como ela faz parte de uma cadeia textual que proporciona uma inevitável 

construção imagética nos textos de Rey Rosa.  

Em La entrega (1985) não se tem a necessidade de se questionar o 

porquê da violência causada por um sequestrado, mas os elementos postos 

na construção do texto que levam a um desfecho inevitável dentro de uma 

perspectiva violenta basilar. O mesmo acontece em El pagano (1989) em que 

não se discute os motivos pelos quais o menino fez aquilo, mas se projeta 

uma série de ações e situações que desencadeiam um enlace irremissível 

para todos os envolvidos na trama. Assim, nestes textos anteriores a El 

Material Humano (2009), Rey Rosa já trazia indícios de uma nova estética 

que permeia sua escrita. 

Logo após a reflexão feita sobre um trecho da obra do escritor 

ucraniano Zagajewski, tem-se a seguinte cena relatada em suas anotações: 

Sábado por la mañana. 
Sobre mi mesa de lectura [...] Veo tres fotografías de <<la 
que en vida fuera Ángela Fuentes>> y de sus restos. En la 
nota al pie de la primera foto se lee: <<El macabro torso al 
ser examinado por el médico forense en el Anfiteatro 
Anatómico>>. (El título del artículo, que viene de la página 
anterior, es: <<El monstruoso crimen de las Majadas o de la 
mujer decapitada>>.) Al pie de otra foto, que muestra el 
cráneo, dice: <<La cabeza desprendida del tronco y que fue 
encontrada a doscientos metros del cuerpo>>. La fecha: 20 
de noviembre de 1945. El autor del artículo: Benedicto Tun. 
(REY ROSA, 2009, pp. 84-85)94 
 

Assim, em um sábado de manhã, aparentemente ao acordar, o 

narrador se depara com cena da “máquina espetacular de terror” que havia 

comentado em seu relato anterior enquanto fazia questionamentos sobre a 

importância do Arquivo a partir da análise de trechos da obra de Zagajewski. 

O cotidiano simples e comum é embalsamado pelo terror e pela violência 

clarividentes. Em sua mesa de leitura, segundo o próprio narrador, havia uma 

série de fotocópias feitas das Memorias Laborales de la Policía, documentos 

                                                        
94 Sábado de manhã. 
Sobre minha mesa de leitura [...] Vejo três fotografias “daquela que em vida foi Ángela 
Fuentes” e de seus restos. Na nota ao pé da primeira foto se lê: “O macabro torso ao ser 
examinado pelo médico-legista no Anfiteatro Anatômico”. (O título do artigo, que vem da 
página anterior, é: “O monstruoso crime das Majadas ou da mulher decapitada”.) Ao pé da 
outra foto, que mostra o crânio, está escrito: “A cabeça desprendida do tronco foi encontrada 
a duzentos metros do corpo”. A data: 20 de novembro de 1945. O autor do artigo: Benedicto 
Tun. (REY ROSA, 2011, p. 89) 
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encontrados fora do Arquivo em que havia sido suspenso. Seu relato poderia 

ter sido enfocado em outros detalhes, mas o protagonista decide mostrar ao 

seu leitor exatamente o que buscava: a violência nas entranhas da sociedade 

guatemalteca.  

Dessa forma, entende-se que é a imagem da literatura que cria uma 

nova proposta narrativa. Não se trata de tema, mas, como se observa até o 

momento, de um jogo de construção ficcional que desestabiliza o leitor e o 

coloca de frente ou até mesmo no interior da violência. Estar no Arquivo, 

escrever de dentro, expor o leitor ao interior, não somente explícito, mas do 

terror de sentir-se transitando por um mundo inventada por outros. Subverter 

o real aceito por todos é a forma encontrada por Rey Rosa para construir 

este romance. 

Em outro trecho, aparece a mesma estruturação de contrastes entre 

cenas do cotidiano com a violência que rodeia a vida da população 

guatemalteca. Depois de fazer dois relatos curtíssimos sobre os 

acontecimentos de um sábado praticamente perdido em família95 e de um 

domingo de chuva no hotel El Tular Santuario Natural o protagonista traz o 

relato de que Clara, sua diarista, não poderia ir limpar seu apartamento na 

segunda.  

Lunes. 
Clara no pudo venir limpiar el apartamento. Me llamó por 
teléfono para explicar que ayer mataron a otro chofer de la 
línea de autobuses de Boca del Monte, donde ella vive, y hoy 
los colegas conductores están en huelga. (REY ROSA, 2009, 
p. 170)96 
 

Com uma sutileza que contrasta com o peso das imagens descritas a 

narrativa expõe um cadáver decapitado de uma maneira natural, sem 

exageros ou rodeios ou um assassinato de um motorista de ônibus como se 

aquilo fosse mais um detalhe do cotidiano, sem tanta surpresa ou 

estranhamento frente à brutalidade contida na exposição desses fatos. 

Interpondo episódios pessoais, como jantares ou lançamentos de seus livros 

e seus questionamentos particulares acerca do Arquivo, com quadros de 

                                                        
95 Día prácticamente perdido, en familia. (REY ROSA, 2009, p. 170). 
96 Segunda-feira. 
Clara não pôde vir limpar o apartamento. Ligou para explicar que ontem mataram outro 
motorista da linha de ônibus Boca del Monte, onde ela mora, e hoje os colegas condutores 
estão em greve. (REY ROSA, 2011, p. 182) 
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brutalidade presentes na realidade guatemalteca, como as diversas mortes 

relatadas e até as ameaças sofridas, é que se constrói a narrativa de El 

Material Humano. 

A banalização da verdade pelos acontecimentos da realidade permite 

à narrativa continuar expondo os elementos que trazem cenários 

contraditórios ao texto. Antes das primeiras citações expostas, o narrador 

descreve a seguinte cena no restaurante La Buga, em Río Dulce, à tarde:  

Del otro lado del río, en la orilla oriental, por encima del agua 
oleaginosa del profundo y oscuro cañón, llegan jirones de 
música evangélica, himnos bastardeados con corridos 
mexicanos y spirituals norteamericanos. (REY ROSA, 2009, 
p. 115)97.  

 
Em um Sábado de Aleluia, almoçando em um restaurante à beira do 

rio, o narrador traz uma descrição simples de algo que estava ouvindo. 

Entretanto, neste cenário aparentemente tranquilo e calmo tem-se, com os 

diversos estilos musicais apresentados (evangélico, corridos mexicanos e 

spiritual norte-americanos), a mescla paradoxal trazida nas páginas 

anteriores sobre os “esquadrões da morte evangélicos”, formados por 

pessoas de diferentes seitas religiosas e praticantes da justiça contra o “Mal”. 

Assim, a verdade tem seu caráter paradoxal quando revelada como a ideia 

de um grupo de extermínio formado por evangélicos de diversas 

denominações que acaba se tornando trivial quando se observa a 

incorporação da naturalidade dos acontecimentos ao redor do que foi 

narrado, como a união desses três estilos musicais expostos pelo narrador.  

Os corridos mexicanos surgem no século XVIII e são de narrativas 

populares que se propõem falar de temas políticos, sociais, de eventos 

históricos e de relações sentimentais. Seu traço popular é notado pelas letras 

que reforçam as lutas armadas desde a revolução mexicana até os embates 

dos cartéis de drogas na atualidade. Já os spirituals norte-americanos são 

cânticos, interpretados inicialmente por escravos negros nos Estados Unidos, 

que tinham em suas letras uma função política e uma entonação com 

                                                        
97 Do outro lado do rio, na margem sul, por cima da água oleosa do cânion profundo e 
escuro, chegam trechos de música evangélica, hinos corrompidos com ‘corridos’ mexicanos 
e ‘spirituals’ norte-americanos. (REY ROSA, 2011, p. 122). 
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engajamento social abolicionista camuflados sob uma indumentária do 

cristianismo.  

A luta armada incorporada aos ensinamentos evangélicos pregados se 

faz presente na sociedade guatemalteca atual com esses estilos musicais 

difundidos dentro do país. Dessa maneira, um esquadrão da morte composto 

por pessoas evangélicas de diversas seitas religiosas não seria tão paradoxal 

quando se analisa a mensagem usual pregada entre os guatemaltecos. A 

limpeza social é justificada pela construção da visão de mundo guatemalteca 

durante o último século, que corrobora o extermínio em massa por uma 

“causa justa e plausível”.  

Assim, a violência cotidiana é retratada não só nos relatos trazidos 

pelo protagonista, mas também na estrutura linguística do texto e também 

nos significados adquiridos a partir dos cenários construídos. Em seu 

encontro com o chefe do Projeto de Recuperação do Arquivo, depois de 

meses de espera e adiamentos, o protagonista, antes de mostrar ao leitor o 

conteúdo e o desenrolar do diálogo entre ele e o chefe, traz a seguinte cena: 

El jefe llegó veinte minutos tarde a nuestra cita de las cinco, 
[...] Mientras comía deprisa un burrito, recordó que en una 
película futurista que vio hace poco aparece el logo de 
TacoBell en un restaurante donde sirven tacos y otros 
platillos hechos a base de carne humana. No me tenía 
buenas noticias. [...] (REY ROSA, 2009, pp. 112-113)98 

 
Neste trecho, a cena construída a partir da fala do chefe causa 

assombro e incômodo ao leitor, pois a mesma personagem que fala de 

alimentos com carne humana está comendo um prato em que o recheio 

consiste, grande parte ou unicamente, de carne. A interposição de 

significados a partir da escolha do léxico e de sua exposição ao leitor 

desmontam a possibilidade de se compreender a cena de uma maneira 

comum e tranquila, sem afetações ou absurdos. A ingestão de carne pela 

personagem ao mesmo tempo em que comenta da ingestão de carne 

humana reforça a ferocidade das ações humanas como em um ato de 

                                                        
98 O chefe chegou vinte minutos atrasado ao nosso encontro das cinco, [...] Enquanto comia 
um burrito depressa, lembrou que num filme futurista que viu há pouco aparece o logo do 
Taco Bell num restaurante onde servem tacos e outros salgados feitos à base de carne 
humana. Não tinha boas notícias para mim. [...] (REY ROSA, 2011, p. 119) 
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canibalismo e a escolha do protagonista em evidenciar essa cena para o seu 

leitor intensifica a violência escancarada na obra. 

A escolha do léxico para a construção das imagens na narrativa não 

para no trecho anterior. Com sua sutileza, mas com objetividade, o 

protagonista vai desenhando cenas que transformam o texto, revelando não 

apenas relatos da violência histórica e cotidiana guatemalteca, mas 

estimulando a indagação do leitor com a barbárie textual e imagética 

revelada. Um desses momentos é quando protagonista está em Paris, na 

casa do pintor espanhol Miquel Barceló, tentando analisar os dados das 

Memorias de Labores de la Policía Nacional, fornecidas a ele pelo chefe do 

Projeto. A capa das Memorias do ano de 1964 chamam a atenção do 

narrador: 

Sorpresa. En la portada de las Memorias de 1964, en lugar 
de la cubierta habitual, sobria, sin dibujos, un pequeño 
hallazgo gráfico. La representación en perspectiva, con un 
solo punto de fuga, de un volumen de gran formato, yacente. 
En el margen inferior del volumen, unas esposas de policía. 
Por encima del libro, cerniéndose sobre él, un murciélago con 
las alas extendidas. La leyenda <<Memoria de Labores>> en 
caracteres góticos; el efecto, siniestro. 
Lo muestro a Miquel y veo con satisfacción que da un ligero 
salto de asombro.  
– Hombre, eso hasta da un poco de miedo. – Se inclina hacia 
la pantalla. – Ese murciélago está hecho con amor. 
– Sí. Hay quienes aman su trabajo – le digo. (REY ROSA, 
2009, p. 126)99 
 

No segmento acima, a construção da imagem parte de um ponto 

contrário ao percebido na citação anterior, que se referia à ingestão de carne. 

Neste trecho, parte-se da construção do elemento estranho e bizarro para 

romper-se essa ideia com o pensamento de afeto e compaixão no final do 

trecho. A visão que se formula a partir do início do relato mostra um 

desconforto com aquilo que está sendo visto pelo protagonista. Em um livro 

                                                        
99 Surpresa. Nas Memorias de 1964, em vez da capa habitual, sóbria, sem desenhos, há um 
pequeno achado gráfico. A representação em perspectiva, com um único ponto de fuga, de 
um volume de grande formato, jacente. Na margem inferior do volume, algemas. Em cima do 
livro, pairando sobre ele, um morcego com as asas estendidas. O título “Memoria de 
Labores” em caracteres góticos; o efeito, sinistro. 
Mostro-o a Miquel e vejo, satisfeito, seu leve sobressalto de espanto.  
– Rapaz, isso chega a dar um pouco de medo. – Inclina-se sobre a tela. – Esse morcego foi 
feito com amor. 
– Sim. Tem gente que ama seu trabalho – digo-lhe. (REY ROSA, 2011, p. 133) 
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oficial do governo de relatos das ações policiais tem-se na capa imagens que 

causam assombro e espanto. Não se menciona nem o conteúdo encontrado 

no livro, somente a capa elaborada por alguém com tanto carinho e prazer.  

O elemento perverso encontrado na capa aponta para um sadismo 

quando o narrador e Miquel acreditam que aquilo foi feito com amor. Assim, 

fez-se o caminho inverso da desconstrução pretendida pela imagem do chefe 

com seu burrito e a relação com a carne humana: escolheu-se mostrar o 

bizarro e o absurdo para corroborá-lo com algo pertencente ao comum, o 

afeto e o apreço de alguém pelo seu trabalho, mesmo que isso revele o tom 

sádico existente nessa afirmação. 

Em outro trecho, em que o narrador vai à exposição de Miquel 

Barceló, percebe-se a violência na obra sem ter a necessidade de se 

mencioná-la claramente ou com relatos históricos. Miquel expõe um elefante 

gigantesco de bronze e outras obras de arte: 

[...] La trompa rectilínea sobre la que se equilibra, las patas 
extendidas al aire y la colita apuntando al cielo, hacen 
exclamar y sonreír a la gente. En la galería, despliegue de 
grandes lienzos con cráneos descomunales rodeados de 
cerillas consumidas, conchas abiertas y caracoles que se 
secan al sol – naturalezas muertas, memento mori y vanitas, 
que al mismo tiempo evocan la tradición que provienen y se 
alejan alegremente de ella. (REY ROSA, 2009, p. 132)100 
 

As telas descritas com elementos mórbidos, que reforçam a futilidade 

de se agradar e remontam a fugacidade da vida, apontando para o destino 

irrefutável que é a morte ao final, contrastam com a aparente alegria trazida 

pela peça grandiosa de bronze aos visitantes da exposição. A descrição 

desse acontecimento também aponta para toda a situação exposta durante a 

obra em relação aos assassinatos e às mortes que ocorreram na Guatemala 

enquanto muitos pareciam viver alheios a tudo o que acontecia diante de 

seus olhos. É conflito entre a exposição dos fatos violentos e a falsa 

                                                        
100[...] Olhando para a tromba retilínea sobre a qual se equilibra, as patas estendidas no ar e 
o rabinho apontando para o céu, as pessoas soltam exclamações e riem. Na galeria, 
desdobram-se grandes telas com crânios descomunais rodeados de velas consumidas, 
conchas abertas e caracóis que secam ao sol – naturezas-mortas, memento mori e vanitas, 
que ao mesmo tempo evocam a tradição que provêm e alegremente se afastam dela. (REY 
ROSA, 2011, p. 140) 
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moralidade pregada nas ações praticadas por setores da população 

guatemalteca.   

 

2.3 Silêncio e ameaça 
 

No romance em questão, o protagonista sofre com uma nova 

modalidade da violência instaurada na Guatemala. Quando o narrador tem 

acesso a cópias estenográficas de comunicações entre o centro de 

operações policiais e as patrulhas e seu estudo começa a trazer à tona a 

violência do Estado por meio da polícia suspendem o seu acesso aos 

arquivos por tempo indeterminado e sem uma explicação plausível. A partir 

desse momento as tentativas de compreender sua suspensão são marcadas 

com diversas reuniões agendadas e desmarcadas com o chefe da 

investigação do Arquivo. Seus relatos sobre os adiamentos das reuniões são 

supostamente tranquilos, mas percebe-se uma inquietação do próprio 

narrador, repassada ao leitor, para se saber qual o motivo de sua punição. As 

constantes prorrogações das reuniões agendadas por diversos motivos 

causam incômodo e desconforto ao se ler os fatos narrados: 

– Muy bien. Lo que quiero decirte tendría que decírtelo 
personalmente, pero salgo de viaje mañana y no vuelvo 
hasta dentro de diez días. Surgió un problema. Es necesario 
que suspendás tus visitas. No regresés al Archivo, por favor 
– me dice. (p. 60)  
[...] El jefe del Proyecto de Recuperación del Archivo, que 
regresó de viaje hace unos días, me había dado cita en las 
oficinas de la Procuraduría para hablar acerca de mi 
suspensión. Antes de salir de mi casa, lo llamo para 
confirmar la cita. [...] Me da otra cita para mañana a las tres. 
(p. 70) 
[...] Oficinas de la Procuraduría. Son casi las cuatro de la 
tarde, y sigo esperando al jefe. Una de sus asistentes acaba 
de decirme que está en camino, pero hay un embotellamiento 
de tránsito. [...] Veo el reloj de pared, decido esperar más 
quince minutos. Sin embargo, pasan los quince minutos y no 
me levanto. Tengo que obtener una explicación acerca de mi 
suspensión, me digo a mí mismo. Espero hasta las cinco. El 
jefe no llega. (pp. 70-71) 
[...] El jefe volvió a darme cita en la sede de la Procuraduría 
de los Derechos Humanos. De nuevo, falta a la cita. (p. 72) 
[...] Acaba de llamarme el jefe para, una vez más, posponer 
nuestra reunión. Me asegura, sin embargo, que su interés se 
mantiene, lo mismo que su expectativa acerca del trabajo 
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que <<podríamos hacer>>. Me dice que llamará más tarde 
para que acordemos otra cita. (REY ROSA, 2009, p. 76)101 
 

A quantidade de vezes que as reuniões com o chefe do Projeto são 

desmarcadas e reagendadas assim como a repetição desse fato na narrativa 

geram uma condição de inquietação em quem lê como se estivesse na 

mesma situação da personagem Pererico, no conto A fila (1974), de Murilo 

Rubião, por exemplo. 102  Em El material humano a angústia de não se 

conseguir falar com o chefe do Projeto duram dezenas de páginas, 

circundadas com as diversas desculpas para os fatídicos adiamentos. 

Somadas a isso existem também as tentativas frustradas de se conseguir 

maiores informações sobre Benedicto Tun por intermédio de seu filho.  

Dessa maneira, o silêncio por aquilo que não foi dito ou a suspensão 

ao acesso às informações que o protagonista deseja traçam um tipo de 

hostilidade sobre a liberdade que se projetaria ter a partir do acesso aos 

dados e também aos diálogos construídos a partir disso. A comunicação 

interrompida pela falta de acesso às informações gera uma coibição sutil na 

estrutura do texto. Negam-se os dados para que a violência estatal não seja 

totalmente deflagrada. Entretanto, o ato de proibir ou suspender o acesso ao 

Arquivo também pode ser considerado um ato de violência praticado contra o 

protagonista.  

                                                        
101 – Ótimo. O que eu quero lhe dizer tem de ser dito pessoalmente, mas viajo amanhã e só 
volto daqui a dez dias. Surgiu um problema. É preciso que você suspenda suas visitas. Não 
volte ao Arquivo, por favor – diz. (p. 62)  
[...] O chefe do Projeto de Recuperação do Arquivo, que voltou de viagem há alguns dias, 
combinara um encontro comigo no escritório da Procuradoria para falar sobre minha 
suspensão. Antes de sair de casa, telefono para confirmar o encontro. [...] Ele marca outro 
encontro para amanhã, às três da tarde. (pp. 72-73) 
[...] Escritórios da Procuradoria. São quase quatro da tarde, e continuo esperando o chefe. 
Uma de suas assistentes acaba de e dizer que ele está a caminho, mas que está preso em 
um engarrafamento. [...] Vejo o relógio na parede, decido esperar mais quinze minutos. No 
entanto, os quinze minutos se passam, e não me levanto. Preciso de uma explicação para a 
minha suspensão, digo para mim mesmo. Espero até as cinco. O chefe não chega. (p. 73) 
[...] O chefe voltou a marcar um encontro comigo na sede da Procuradoria dos Direitos 
Humanos. Novamente, falta ao encontro. (p. 75) 
[...] O chefe acaba de me ligar para, mais uma vez, adiar a nossa reunião. Ele me garante, 
no entanto, que mantém seu interesse, bem como sua expectativa acerca do trabalho que 
“poderíamos fazer”. Diz que vai me telefonar mais tarde para combinarmos outro encontro. 
(REY ROSA, 2011, p. 81) 
102 No conto do escritor brasileiro, o protagonista vai todos os dias a uma fábrica tentar falar 
com o gerente sobre assuntos particulares de terceiros. Todos os dias, porém, a fila que 
Pererico encontra em sua jornada se torna quase infindável e ele nunca consegue alcançar 
seu objetivo. 
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Além disso, durante o período de sua investigação no Arquivo, o 

narrador relata diversas vezes em que ligam para sua casa, porém ninguém 

diz nada a ponto de desenvolver o desejo do narrador em fugir para outro 

país por medo de represálias mais fortes que lhe levem a perder a vida. 

 Después de unos meses de trabajo en el Archivo, cada vez 
que hablo por teléfono (sobre todo por celular) pienso que 
puedo ser escuchado; algo que dijo el jefe el otro día acerca 
de que no era conveniente discutir mi suspenso por teléfono 
refuerza mi recelo. (p. 68)  
[...] El teléfono empezó a sonar a eso de las dos de la 
mañana. Me levanté a contestar, pero no había nadie en la 
línea. Esto se repitió por lo menos cinco veces. Pensé que se 
trataba de un error, tal vez la programación equivocada de 
algún servicio de llamadas-despertador. (p. 73) 
[...] Estuve despierto un rato leyendo correos electrónicos, y 
me fui a la cama. Poco después sonó el teléfono, me levanté 
a contestar: nada. Volví a acostarme y me dormí. (p. 92) 
[...] Un poco más tarde, sonó el teléfono. Al principio, no se 
oyó nada. Luego, una risita como de vieja, que sólo puedo 
calificar de maligna. El número, <<no identificado>>. De 
pronto, siento un ataque de náuseas, corro al cuarto de baño. 
Pía, que viene detrás de mí, se asusta al verme, arqueado 
como estoy sobre la taza del inodoro, vomitando. (p. 137) 
[...] Suena el teléfono. Levanto. <<No vayás a alborotar el 
hormiguero>>, dice alguien. Luego el click, la línea muerta. 
(p. 148) 
[...] Llamada silenciosa ayer por la noche, a eso de las dos. 
Pía estaba conmigo, lo que me inquieta aún más. (p.163) 
[...] Casi medianoche. Dos llamadas, una inmediatamente 
después de la otra. En el otro extremo de la línea, silencio, tal 
vez ruido de lluvia, pero no llueve esta noche sobre la ciudad 
de Guatemala. (REY ROSA, 2009, p. 177)103  
 

                                                        
103 Após alguns meses trabalhando no Arquivo, penso que posso ser ouvido cada vez que 
falo ao telefone (principalmente no celular). Uma coisa que o chefe me disse outro dia, sobre 
não ser conveniente discutir minha suspensão por telefone, reforça meu receio. (p. 70)  
[...] O telefone começou a tocar por volta das duas da manhã. Levantei-me para atender, 
mas não havia ninguém na linha. Isso se repetiu pelo menos cinco vezes. Pensei que se 
tratava de um engano, talvez a programação equivocada de algum serviço de 
teledespertador. (p. 76) 
[...] Fiquei mais um tempo acordado lendo e-mails e depois fui para a cama. Pouco depois o 
telefone tocou, levantei para atender, e nada. Deitei novamente e dormi. (p. 97) 
[...] Um pouco mais tarde, o telefone tocou. No início, não se ouviu nada. Depois, uma 
risadinha que parecia de uma velha, e só posso qualificar de maligna. O número, “não 
identificado”. De repente, sinto ânsia e corro para o banheiro. (p. 145) 
[...] O telefone toca. Atendo. “Não vá alvoroçar o formigueiro”, diz alguém. Depois, click, a 
linha morta. (p. 157) 
[...] Telefonema silencioso ontem, por volta das duas da manhã. Pía estava comigo, o que 
me inquieta ainda mais. (p.174) 
[...] Quase meia-noite. Dois telefonemas, um imediatamente depois do outro. No outro 
extremo da linha, silêncio, talvez barulho de chuva, mas não está chovendo esta noite sobre 
a Cidade de Guatemala. (REY ROSA, 2011, p. 189)  
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Os relatos dos telefonemas são intercalados com cenas do cotidiano 

do narrador que sente a necessidade de se precaver quanto à sua vida e à 

sua família. As constantes ligações silenciosas deixam não só a personagem, 

mas também o leitor com a sensação de que alguém/algo está vigiando a 

narrativa contada. Com a ideia de violência disseminada na sociedade neste 

momento não existe a necessidade da utilização constante da força física 

para que ela seja sentida. Neste caso, a ideia de violência disseminada pelas 

ameaças e pelos silêncios nas ligações vinculada à possibilidade de violência 

física real constroem um ambiente de tensão psicológica e de propagação do 

medo, dificultando um discernimento mais racional da realidade que rodeia o 

protagonista.  

As ameaças rodeiam o protagonista de diversas maneiras: um de seus 

amigos escritores, Homero Jaramillo104, envia-lhe um e-mail pedindo uma 

carta de recomendação para um programa de asilo canadense depois de 

receber duas ligações anônimas, ameaçando-o de morte pela publicação de 

seu último livro ocorridas poucos dias antes. Logo após esse acontecimento, 

no mesmo dia à noite recebe um e-mail de Tracy Veal, conhecido que mora 

em Nova York, com links de duas notícias em jornais de língua inglesa sobre 

a Guatemala e o aparecimento dos documentos do Arquivo. No artigo 

publicado no jornal The Guardian aparecem informações sobre as ameaças 

sofridas pelo chefe do inquérito, sobre a pressão psicológica que os 

trabalhadores do arquivo enfrentavam por conta de seu trabalho e a 

insatisfação de alguns membros do alto escalão governamental pelos 

documentos encontrados no Arquivo: 

The Archive sits in a former police base in Guatemala City, 
ringed by razor wire and 24-hour armed guard. We were 
allowed access on condition we did not identify any of the 100 
investigators working here… The person in overall charge of 
the Procurator’s inquiry says there is psychological pressure 
on these workers, who know their lives may be at risk due to 
the political sensitivity of their work. He has received 
numerous death threats. “There are some extremely unhappy 
people in the higher echelons of government and the army”, 

                                                        
104 Segundo Gutierrez Mouat (2013, p. 48), Homero Jaramillo seria um pseudônimo para 
Horacio Castellanos Moya, escritor hondurenho que sofreu diversas ameaças em seu país e 
teve de exilar-se: el discurso narrativo recupera la figura de Castellanos Moya (que aparece 
como perseguido político bajo el nombre de “Homero Jaramillo”) e incluso registra un sueño 
de fuga y exilio que retoma el capítulo final de Insensatez. 
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he says. “And people still go missing here in Guatemala”. 
(REY ROSA, 2009, p. 78)105  
 

O descontentamento de diversos setores governamentais pelo 

descobrimento do Arquivo e as pesquisas realizadas nele para se descobrir a 

verdade sobre as ações do Estado no último século revelam a forte 

intimidação sofrida por aqueles que desejam revelar o que aconteceu e ainda 

acontece dentro do território guatemalteco. Dessa forma, cabe destacar que 

o acobertamento das ações praticadas pelo governo durante muitos anos 

estava sendo posto em xeque com a descoberta desses documentos e isso 

incomodava.  

Em um jantar com sua irmã Magalí e amigos dela do trabalho mais um 

amigo seu da época de colégio, hoje importante empresário da indústria de 

alimentos congelados, o narrador se vê diante da seguinte pergunta: – Muy 

bien – dijo después, no sólo a mí sino a la mesa en general–, ¿pero para qué 

escarbar en el pasado? Es mejor dejar que los muertos descansen, ¿no? 

(REY ROSA, 2009, p. 83)106. Dessa maneira, mais do que o questionamento 

sobre as ameaças recebidas a ideia de esquecimento do passado e das 

atrocidades praticadas nele devem ser fortalecidas para que nada disso seja 

colocado à tona. De acordo com o empresário, é preferível ignorar todo um 

passado tenebroso de ações que destroçaram os alicerces da sociedade 

guatemalteca a levantar os caminhos pelos quais tais situações ocorreram. 

Para o narrador, entretanto, o Arquivo revela uma parte da história da 

sociedade guatemalteca necessária para se compreender o quebra-cabeça 

incompleto até então. 

Como Zagajewski en su <<Cracóvia intelectual>>, en el 
Archivo yo veía un lugar donde las historias de los muertos 
estaban en el aire como filamentos de un plasma extraño, un 
lugar donde podían entreverse <<espectaculares máquinas 

                                                        
105 O arquivo se situa em uma antiga base policial na Cidade da Guatemala, protegido por 
uma cerca de arame farpado e guardas armados 24 horas por dia. Nos foi concedido o 
acesso com a condição de que não identificássemos nenhum dos 100 investigadores que 
trabalham aqui... O responsável geral pelo inquérito afirma que há pressão psicológica sobre 
esses trabalhadores, e quem os conhece pessoalmente pode estar correndo perigo devido à 
sensibilidade política do trabalho. Ele já recebeu numerosas ameaças de morte. “Há pessoas 
extremamente descontentes nos mais altos escalões do governo e do exército”, diz ele. “E os 
casos de desaparecimento continuam a ocorrer aqui na Guatemala.” [N.E.] (REY ROSA, 
2011, p. 82) 
106 - Ótimo – disse depois, para mim e para a mesa em geral –, mas para que remexer no 
passado? É melhor deixar os mortos descansarem em paz, não? (REY ROSA, 2011, p. 87)  
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de terror>>, como tramoyas que habían estado ocultas. Los 
otros investigadores ¿verán lago diferente?, me pregunto. 
(REY ROSA, 2009, p. 84)107 
 

 Dessa maneira, intercalando cenas de seu cotidiano dentro e fora do 

Arquivo com passagens de trechos de diversos autores, o narrador apresenta 

supostas soluções aos enigmas de sua investigação. Essas soluções, que 

pendem majoritariamente para mais indagações, se multiplicam e trazem 

novos rumos à narrativa ao invés de responder aos questionamentos 

presentes.  

Em outro trecho percebe-se a preocupação com a desconstrução de 

um argumento e a sustentação de um discurso de ameaça a partir de uma 

afirmação construída em um relato feito sobre uma conversa do protagonista 

com Alice Audouin, ainda em Paris: 

Cené anoche con Alice Audouin, a quien no veía hace años. 
A ella también le hablo del Archivo. Me pregunta si trabajar 
en algo así no me pone en peligro físico. Le contesto – 
exagerando un poco – que en un país como Guatemala todo 
el mundo vive en constante peligro físico. Alice dice: <<Ah, el 
peligro, la dignidad del peligro, aquí la hemos perdido. >> 
(REY ROSA, 2009, p. 124)108 
 

Neste trecho, a personagem Alice desconstrói a ideia pré-concebida 

pelo leitor de que não é agradável estar em perigo. Para ela aqueles que 

vivem em Paris ou na Europa perderam a decência de se sentirem 

ameaçados ou estarem em risco físico de alguma maneira. Leva-se a crer 

que a formulação de uma ideia de ameaça é boa e eficaz para que alguém se 

sinta melhor dentro de uma sociedade. A contradição dessa afirmação com a 

violência exposta na obra sobre a realidade guatemalteca é que assombra e 

corrobora o absurdo frente ao que se narra e ao que se está expondo. 

Também reafirma o pensamento de um realismo sádico como o próprio 

narrador aponta em páginas anteriores: é necessário sentir-se ameaçado ou 

                                                        
107 Como Zagajewski em sua Cracóvia intelectual, eu via o Arquivo como um lugar em que as 
histórias dos mortos pairavam no ar como os filamentos de um plasma estranho, um lugar 
onde era possível entrever “máquinas espetaculares de terror”, como o maquinismo de um 
teatro que tivesse permanecido oculto. (REY ROSA, 2011, p. 88) 
108 Ontem à noite jantei com Alice Audouin, que eu não via havia anos. Conto a ela sobre o 
Arquivo. Ela pergunta se trabalhar em algo assim não me coloca em perigo físico. Respondo 
– exagerando um pouco – que num país como a Guatemala todo mundo vive em constante 
perigo físico. Alice diz: “Ah, o perigo, a dignidade do perigo, aqui nós a perdemos”. (REY 
ROSA, 2011, p. 130) 
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em perigo para que a vida continue e seja mais prazerosa. Os 

questionamentos que podem ser levantados a partir dessa afirmação da 

personagem são muitos e direcionam o leitor a perceber a violência exposta 

na obra.  

Ao contrário do que acontece em Paris com Alice o protagonista 

continua vivendo sob ameaças em seu país natal. No primeiro dia depois de 

retornar de Paris o narrador relata uma cena comum em que ele ouve os 

recados contidos em sua secretária eletrônica. O último recado, porém, traz 

uma ameaça velada por traz da oferta: 

Escucho los mensajes en el contestador. Llamadas del 
banco, por movimientos en mi tarjeta de crédito y algún 
depósito de la agencia literaria. Otra de Lucía Morán, a quien 
creo que no le conté que viajaría. Y otra de una empresa con 
la oferta de un servicio funerario a domicilio. (REY ROSA, 
2009, p. 135)109 
 

Neste trecho, percebe-se que viver em constante ameaça não é algo 

tão exagerado ou absurdo dentro da Guatemala, ainda mais se existe algo 

em que se trabalha que revele os caminhos obscuros da história do país. A 

ameaça disfarçada pela oferta de um serviço funerário em domicílio passaria 

despercebido se não fosse observado o contexto em que a mensagem está 

inserida. Tenta-se diminuir a ideia de intimidação quando sua irmã María 

Marta também afirma que recebeu a mesma ligação e se coloca em 

evidência novamente tal suposição quando o protagonista tenta ligar para o 

número que ofertou o serviço funerário a ele e ninguém atende sua ligação. 

Mais tarde, ligam para seu apartamento, de um número não identificado, com 

uma risada, de uma velha, classificada pelo narrador como “maligna”.  Assim, 

uma ideia de se ter dignidade pelo perigo ao qual está submetido contrasta 

com a possibilidade real de sofrer constantemente ameaças no seu cotidiano. 

O protagonista sabe que o número que anotou para retornar a oferta 

provavelmente deve ser de um telefone público, o que confirmaria suas 

suspeitas e reforçaria a tese de ameaça sofrida. Após esse relato o narrador 

traz um trecho de outra obra do austríaco Zweig, a biografia do político 

                                                        
109 Escuto as mensagens na secretária eletrônica. Telefonemas do banco sobre movimentos 
em meu cartão de crédito e algum depósito da agência literária. Outro de Lucía Morán, a 
quem eu não contei que ia viajar – acho. E outro de uma empresa com a oferta de um 
serviço funerário em domicílio. (REY ROSA, 2011, p. 143) 
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francês Joseph Fouché, que realça a discussão sobre viver sob ameaças e 

em constante perigo físico: Increíble período, ominoso y homicida, en que el 

Universo se transforma en un lugar peligroso. Zweig. (2009, p. 138)110.  

A citação da obra do austríaco sobre a vida do político francês também 

acentua o caráter contraditório encontrado em toda a narrativa. Joseph 

Fouché foi notadamente conhecido por ser uma figura influente na época de 

transição entre os séculos XVIII e XIX, período em que aconteceram a 

revolução francesa, o império napoleônico e a volta da monarquia ao poder. 

Descrito muitas vezes como imoral, desertor e traidor sua morte foi desejada 

por várias figuras como o próprio Napoleão Bonaparte e também por 

Robespierre por diferentes motivos, mas não lograram concretizar seus 

desejos.  

Na obra de Zweig, Fouché é trazido como uma figura que antecederia 

os diplomatas da atualidade não tendo medo nem vergonha de mudar de 

opinião e situação para conseguir o que desejava. Para o austríaco, o francês 

era um autêntico político que abusava do poder que tinha à sua disposição 

sem ter vergonha nem pudor disso e era uma figura admirável pelas suas 

façanhas sórdidas. Na obra de Rey Rosa, a citação da obra do austríaco 

aponta para alguns questionamentos: a constante exposição ao perigo e à 

ameaça, que tornam a vida de qualquer um carregada de adrenalina; aponta 

para a ideia de persistência para se conseguir o que se deseja, não 

importando os caminhos que devem ser tomados; reflete, por um lado, o 

caráter subversivo do governo guatemalteco e, por outro lado, esse mesmo 

caráter imoral possível na figura do protagonista que sente necessidade de 

revelar tudo aquilo que investiga e descobre mesmo que isso traga 

consequências ruins para ele próprio para setores da população infelizes com 

sua pesquisa.  

Essas são algumas das possibilidades levantadas para se 

compreender este trecho da narrativa analisada. As intenções não são 

necessariamente de revelação e de confirmação de uma dessas hipóteses 

pelo leitor, mas sim a instauração da dúvida e do questionamento a partir do 

trecho destacada na narrativa. É a representação de um labirinto repleto de 

                                                        
110 Zweig: “Período inacreditável, funesto e homicida, em que o Universo se transforma num 
lugar perigoso.” (REY ROSA, 2011, p. 146).  
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caminhos com diversas possibilidades de conclusão a partir de um simples 

trecho, como o próprio narrador sugere: Pienso en la construcción con << 

bloques Barceló>> de un refugio-laberinto que también podría servir de 

alegoría. (REY ROSA, 2009, p. 138)111. 

2.4 Universo insólito na narrativa 
 

Já em relação à estruturação dos enigmas que aparecem na narrativa 

por conta dos acontecimentos curiosos em torno dos arquivos policiais 

pesquisados, o narrador propõe pensar no jardim borgeano dos senderos 

que se bifurcan e no detetive que imagina seu trabalho como a 

movimentação de um labirinto infinito. As dúvidas que envolvem o narrador e 

inclusive seus medos diante de telefonemas no meio da noite e sonhos 

confusos não são solucionados, mas multiplicados por variantes presentes no 

enredo. O próprio narrador não aclara seus questionamentos e chega a 

propor o seguinte:  

Inesperadamente me pregunto qué clase de Minotauro puede 
esconderse en un laberinto como éste. Tal vez sea un rasgo 
de pensamiento hereditario creer que todo laberinto tiene su 
Minotauro. Si éste no lo tuviera, yo podría caer en la 
tentación de inventarlo. (REY ROSA, 2009, p. 56)112 
 

Depois de um bom período afastado, antes de ser teoricamente 

liberado de sua suspensão para acessar o Arquivo, o protagonista relata o 

desejo de retornar àquele ambiente com personagens que coincidem com os 

pertencentes ao mundo de Kafka onde as personagens principais 

correntemente enfrentam um campo complexo, que se sustenta com 

preceitos incógnitos e que quase nunca chegam a compreender 

efetivamente; um universo regido pela inverossimilhança e pela irrealidade 

que desestabiliza a lógica humana mais simples e natural, provocando pânico 

naqueles que não imergem em sua totalidade: 

Sin duda, quiero volver al Archivo. Quiero ver de nuevo el 
lugar, con la tropa de investigadores que me hacen pensar 
en personajes de Kafka, con sus ropas estrafalarias, sus 

                                                        
111 Penso na construção de um refúgio-labirinto com “blocos Barceló” que também poderia 
servir de alegoria. (REY ROSA, 2011, p. 146). 
112 Inesperadamente me pergunto que tipo de Minotauro pode se esconder num labirinto 
como este. Talvez seja um traço de pensamento hereditário acreditar que todo labirinto tem 
seu Minotauro. Se este não o tivesse, eu poderia cair na tentação de inventá-lo. (REY ROSA, 
2011, p. 58) 
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piercings y tatuajes debajo de las gabachas de uniforme color 
ocre con insignias verde esperanza donde dice <<Proyecto 
de Recuperación del Archivo>>; [...] Todos, en cierta manera, 
archivan y registran documentos por o contra su propio 
interés. Con anticipación, y quizás a veces con temor 
también. Nadie sabe, como dicen, para quién trabaja – ni 
menos aún para quién trabajó. (REY ROSA, 2009, pp. 85-
86)113 
  

Neste trecho acima, consegue-se perceber os contrapontos de uma 

estrutura linguística arquitetada na (ou pela) violência: o protagonista deseja 

voltar ao Arquivo para ver a tropa de pesquisadores que ali trabalham. Com o 

termo em destaque, remete-se à ideia de um termo militar, um exército 

preparado, com seus uniformes ocres, marchando sob as ordens expressas 

para cumprir sua missão. Contrapondo essa imagem, têm-se as roupas 

espalhafatosas, piercings e tatuagens que não condizem com o ambiente 

militar, mas que ajudam a construir esse cenário surreal da narrativa. Além 

disso, os uniformes ocres possuem um emblema de cor específica: verde-

esperança o que também reforça o caráter contrastante da imagem 

mostrada.  

Dessa forma, nas mesmas personagens tem-se a perspectiva da 

agressividade militar, que remonta a história violenta guatemalteca com a 

esperança refletida na coloração do distintivo e nas características dos 

apetrechos utilizados por esses diversos pesquisadores que aludem aos 

anseios de parte da população atual em aclarar a verdade sobre os atos 

praticados pelo Estado. Complementando o enigma da narrativa e reforçando 

a ideia de insegurança dentro do relato tem-se a última linha do trecho em 

que ninguém afirma para quem trabalha ou para quem trabalhou. Dessa 

maneira, não se sabe se são agentes do Governo infiltrados ou 

pesquisadores querendo trazer à tona a verdade, ou mesmo (ex) 

guerrilheiros buscando informações oficiais ou algo mais.  

                                                        
113 Sem dúvida, quero voltar ao Arquivo. Quero ver novamente o lugar, com a tropa de 
pesquisadores que me lembram personagens de Kafka, com suas roupas espalhafatosas, 
seus piercings e tatuagens sob os aventais dos uniformes ocre com insígnias verde-
esperança, em que se lê: “Projeto de Recuperação do Arquivo”. [...] Todos, de certa maneira, 
arquivam e inspecionam documentos por ou contra seu próprio interesse. Com 
premeditação, e às vezes talvez com medo, também. Ninguém sabe, como dizem, para 
quem trabalha – muito menos para quem trabalhou. (REY ROSA, 2011, p. 90) 
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A verdade é que não se sabe quem são realmente as pessoas que 

trabalham no Arquivo e quais seus propósitos ali. Cria-se uma atmosfera 

nublada a partir de elementos que poderiam ser simplesmente classificados 

como comuns, porém são mostrados ao leitor com características peculiares 

que propiciam a dúvida ao se tentar confiar em suas proposições e atitudes.  

É interessante também ressaltar que essas personagens, 

aparentemente pertencentes ao universo kafkiano de acordo com o narrador, 

fazem parte da realidade guatemalteca. São personagens fictícias (ou não) 

que complementam o cenário real e histórico da Guatemala atual, vagando 

pelos dados dos relatórios policiais, convivendo com a barbárie escrita em 

milhares de folhas e praticada no cotidiano do país durante todo o século XX. 

O emaranhamento do real com o ficcional se desdobra dentro das variáveis 

apresentadas na narrativa causando dúvida, estranhamento e inquietação no 

leitor.  

No quinto caderno, de capa espanhola, o protagonista inicia seu relato 

afirmando ter descoberto seu apelido dado pelos trabalhadores do Arquivo a 

ele. Os arquivistas o chamam de Matrix. No filme de 1999, estrelado por 

Keanu Reeves, um jovem programador agoniza por conta de pesadelos 

obscuros após ser conectado por cabos a um imenso sistema de 

computadores e, à proporção que seus sonhos se repetem, começa a 

duvidar da realidade em que está inserido114.  

 Na obra de Rey Rosa, o apelido à personagem principal reflete o 

enredo narrado nos cadernos e cadernetas apresentados, pois tem-se uma 

realidade à qual se custa dar credibilidade pelas constantes evidências da 

violência ao ser humano e à convivência pacífica que poderia existir em uma 

sociedade. A Matrix de Rey Rosa é o Arquivo de La Isla e toda a narrativa 

envolta nele e iniciada a partir dos fatos descobertos ali. É a essência de El 

material humano percebida pelas diversas realidades possíveis ao se 

conectar aos seus caminhos levantados. Descrevendo mais uma vez esse 

ambiente onírico o narrador faz o seguinte relato após divulgar seu apelido de 

origem cinematográfica: 

                                                        
114 O programador logo descobre, através de outras personagens, que a realidade em que 
vivia era na verdade uma simulação interativa neural, chamada Matrix, e que o mundo vivia 
uma era pós-apocalíptica dominada por máquinas com autoconsciência, sustentadas pela 
bioeletricidade gerada pelos corpos humanos ligados à Matrix.  
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Como en una parábola de Kafka, para ingresar en el 
polvoriento laberinto que es el Archivo de La Isla, bastó con 
pedir permiso. Dentro, cuarto oscuro y húmedo tras cuarto 
oscuro y húmedo, todos llenos de papeles con su pátina de 
excrementos de ratas y murciélagos; y, pululando por ahí, 
más de un centenar de héroes anónimos, uniformados con 
gabachas, protegidos con mascarillas y guantes de látex– y 
vigilados por policías, por círculos concéntricos de policías, 
por policías integrantes de las mismas fuerzas represivas 
cuyos crímenes los archivistas investigan. (REY ROSA, 
2009, p. 143)115 
 

Neste trecho, a construção da narrativa questiona a veracidade da 

realidade frente aos absurdos descritos. O ambiente, quase uma metáfora 

kafkiana, abriga defensores da verdade e pesquisadores de boa-fé, que são 

vigiados por perto por policiais que poderiam ser potencialmente acusados 

pelas informações encontradas naqueles documentos. A tensão provocada 

pela presença dos policiais em grande quantidade monitorando as ações dos 

arquivistas é aumentada pelo ambiente que os acomoda: um labirinto escuro 

e úmido cheio de papéis condenatórios das ações abusivas e violentas da 

Polícia Nacional, cobertos por dejetos de ratos e morcegos, como se essa 

informação adicional reforçasse a ideia repulsiva das atitudes 

governamentais executadas por seus agentes contidas naqueles papéis, 

engrossando o caráter sujo e pútrido da realidade guatemalteca. 

Curiosamente, para entrar neste espaço foi somente necessário o 

protagonista solicitar uma permissão.  Para o leitor, a premissa também é 

válida: basta ler as cadernetas e cadernos apresentados pelo narrador para 

entrar neste universo insólito. Nada necessariamente explícito, mas, de todos 

os modos, aterrorizante. 

Esse universo, ora surreal ora real, mas fora dos padrões 

considerados em certo ponto aceitáveis pela realidade é o que ambienta a 

narrativa apresentada por Rey Rosa. Tal território se torna paradoxal quando 

se tem a consciência de que as referências postas para a construção desse 

ambiente partem da realidade guatemalteca: os relatos feitos pelo 

                                                        
115 Como numa parábola de Kafka, para entrar no empoeirado labirinto que é o Arquivo de La 
Isla, foi só pedir permissão. Lá dentro, quarto escuro e úmido seguido de outro quarto escuro 
e úmido, todos cheios de papéis com sua pátina de excrementos de ratos e morcegos; e, 
pululando por ali, mais de uma centena de heróis anônimos, uniformizados com aventais, 
protegidos por máscaras e luvas de borracha – e vigiados por policiais, por círculos 
concêntricos de policiais, por policiais integrantes das mesmas forças repressivas cujos 
crimes os arquivistas pesquisam. (REY ROSA, 2011, p. 151) 
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protagonista, os cenários descritos, os trechos de obras e recortes de 

notícias de jornais, as ruas e cidades percorridas remontam a Guatemala 

atual vista a partir de uma perspectiva que questiona a veracidade dos 

acontecimentos por causa do absurdo presente nos fatos contados. 

Envolvendo todos esses relatos e cercando as personagens da narrativa está 

a violência, seja clara e atroz, como as mortes relatadas, seja mais sutil, 

porém não menos assustadora, como as ameaças e os sonhos do 

protagonista. 

Os relatos de seus sonhos começam quando o protagonista viaja para 

Oaxaca, México. Depois de uma tarde bebendo mescal em terras mexicanas, 

à noite uma catarata de visões e lembranças116 percorrem sua mente. Com 

autorização para retornar ao Arquivo somente após uma conversa 

pessoalmente com o chefe, os pesadelos do protagonista começam a ser 

relatados.  

Os três primeiros pesadelos do narrador possuem alguns traços em 

comum. Seus pais aparecem dentro dos relatos ou então suas aflições 

inconscientes se passam na casa de seus familiares. No primeiro, estando na 

casa de seus pais com B+, sua namorada, o narrador começa a ouvir risadas 

que classifica como tipicamente de “fantasmas”. O que o assusta, porém, não 

são as risadas, mas a imagem que vê depois disso: 

Una pesadilla inolvidable, anoche que volvía de Oaxaca. [...] 
No fue un sueño violento, fue lo que se diría un auténtico 
sueño de fantasmas. Estábamos B+ y yo en casa de mis 
padres, en el dormitorio de mis padres, de pie junto a la 
puerta vidriera que da al jardín. Por los tonos y brillos verdes 
de la grama y el verde casi negro de las hojas de los árboles 
(temblorosas en el mismo sueño), yo sabía que el día 
declinaba. Hubo un ruido extraño en el fondo de la casa, 
hacia el corredor que lleva a la sala. Al ponerme a escuchar, 
oí unas risas demenciales que parecían venir de la cocina. 
B+ estaba muy asustada. Preguntó: << ¿Qué fue eso?>> 
<<Fantasmas – le dije–, ésa tiene que ser de un fantasma, o 
de alguien que nos quiere espantar. >>  
Voy al corredor, donde, de pronto, se ha hecho de noche, 
está muy oscuro. Alargo el brazo – creo que hice también en 
la cama, mientras dormía – para encender a luz. [...]  
Al encender la luz vi a mi padre que entraba desde el balcón. 
Parecía cansado, estaba mucho más delgado de lo que es 
en realidad. Traía bajo el brazo algo que pensé que era una 

                                                        
116 Por la tarde, increíble borrachera de mezcal. De noche, catarata de visiones y recuerdos. 
(REY ROSA, 2009, p. 89). 
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botella de cerveza, cerveza oscura. Pienso: <<Entonces, no 
era él>>. (Mi padre, que yo recuerde, nunca bebió cerveza 
oscura). Ahora las risas se oyen más débilmente. El hombre 
de la cerveza, que puede ser mi padre, o no, impasible; como 
si no hubiera oído nada extraño. Entra en un cuarto y cierra 
la puerta suavemente. Oigo el clic. Y entonces sí, despierto 
aterrado, sudando, con frío por el contacto de la pijama 
mojada con la piel. […] (REY ROSA, 2009, pp. 92-93)117 
 

Neste trecho, a imagem do pai atrelada à presença de um fantasma 

descortina uma imagem, que para o protagonista remonta o ambiente 

familiar, deslocada, entretanto, de sua referência inicial. A ideia do semblante 

paterno, que é no mínimo conhecida e pode ser em certas ocasiões 

aconchegante e tranquilizadora, é desmontada pela figura estranha que 

surge na sacada da casa. Com características semelhantes ao pai do 

protagonista, mas com detalhes que põem à prova a autenticidade do vulto 

visto, tem-se o conceito do íntimo, do pessoal, do familiar que se 

desconfigura a partir de uma situação nova.  

De acordo com Freud (1919), essa imagem causadora da inquietude 

do protagonista dentro de um ambiente familiar pode ser classificada como 

unheimlich118, ou aquilo que não é essencialmente misterioso nem totalmente 

obscuro, mas que causa estranheza e desconforto exatamente por ser muito 

conhecido por aquele que o percebe ou o reconhece.  

                                                        
117 Um pesadelo inesquecível, ontem à noite, na volta de Oaxaca. [...] Não foi um sonho 
violento, foi, digamos, um autêntico pesadelo com fantasmas. B+ e eu estávamos na casa de 
meus pais, no quarto deles, em pé junto da porta envidraçada que dá para o jardim. Pelos 
tons e brilhos verdes da grama e do verde quase negro das folhas das árvores (trêmulas no 
próprio sonho), eu sabia que o dia estava caindo. Veio um barulho estranho dos fundos da 
casa, pelo corredor que leva à sala. Fiquei atento e ouvi risadas enlouquecidas que pareciam 
vir da cozinha. B+ estava muito assustada. Perguntou: – O que foi isso? – Fantasmas – disse 
eu –, essa risada só pode ser de um fantasma, ou de alguém que quer nos assustar.  
Fui até o corredor, onde, repentinamente, fez-se noite. Estava muito escuro. Estiquei o braço 
– acho que fiz isso também na cama, enquanto dormia – para acender a luz. [...] Ao acender 
a luz, vi meu pai entrando pela sacada. Parecia cansado, estava muito mais magro do que 
de fato é. Trazia debaixo do braço algo que pensei ser uma garrafa de cerveja, cerveja preta. 
Penso: “Então, não era ele”. (Meu pai, que eu me lembre, nunca bebeu cerveja preta). 
Agora, o som das risadas se ouve fracamente. O homem da cerveja, que pode ser meu pai 
ou não, está impassível, como se não tivesse ouvido nada estranho. Entra num quarto e 
fecha a porta suavemente. Escuto o clique. E aí sim, acordo apavorado, suando, com frio 
pelo contato do pijama molhado com a pele. (REY ROSA, 2011, pp. 97-98) 
118 A palavra alemã ‘unheimlich’ é obviamente o oposto de ‘heimlich’ [‘doméstica’], ‘heimisch‘ 
[‘nativo’] - o oposto do que é familiar; e somos tentados a concluir que aquilo que é ‘estranho’ 
é assustador precisamente porque não é conhecido e familiar. Naturalmente, contudo, nem 
tudo o que é novo e não familiar é assustador; a relação não pode ser invertida. Só podemos 
dizer que aquilo que é novo pode tornar-se facilmente assustador e estranho; algumas 
novidades são assustadoras, mas de modo algum todas elas. Algo tem de ser acrescentado 
ao que é novo e não familiar, para torná-lo estranho. (FREUD, 1919, p. 3) 
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A personagem presente no sonho do narrador é estranhamente 

familiar a ele, dada a semelhança ao seu pai, mas o deixa terrivelmente 

confuso e angustiado por não o reconhecer em sua totalidade. Não podendo 

afirmar ser seu pai ou não, o protagonista observa atônito a atitude inalterável 

do espectro diante das risadas enlouquecidas, da mudança na luminosidade 

do ambiente e da própria presença do narrador na cena.  

No segundo sonho relatado, ocorre a morte da mãe do protagonista. A 

familiaridade com as personagens presentes na ação dá o tom realista e 

intimista para a situação exposta. Além de sua mãe sua irmã Magalí 

encontra-se neste relato que também se passa na casa dos pais do 

protagonista. Outra vez, quando se tem a revelação do oculto que se torna 

estranhamente familiar, existe a mudança de coloração e luminosidade na 

cena, mas, dessa vez, esta transformação recai sobre a pele da mãe 

morrendo: 

¡Sueño con la muerte de mi madre! Breve pero intensa 
agonía, en mis brazos. Ha caído de espaldas y se ha dado 
un golpe en la cabeza – estábamos hablando, un momento 
antes, de uno de mis viajes. Los colores de su piel cambian 
de pronto – eran vivos, brillantes, casi eléctricos, y luego, de 
pronto, palidecen. Está completamente desnuda, y su piel es 
del color de la ceniza. Ha oscurecido toda ella. Esto ocurre 
en la cocina de su casa, [...]. Me inclino hasta el suelo para 
levantarla. En pocos segundos ha adelgazado horriblemente. 
Quiero llevarla a la sala. En el corredor me encuentro con 
Magalí, y se produce una discusión absurda acerca de dónde 
debemos ponerla a descansar. Decidimos llevarla a su 
cuarto. Yo voy hablando con ella – la llevo en brazos. Ha 
cerrado los ojos. Le digo <<Mi amor, mi amorcito>> y sé que 
está muriendo. Al llegar al dormitorio, ha muerto. Despierto 
entre sollozos. (REY ROSA, 2009, p. 95)119 
 

Nesse relato, o emagrecimento repentino e drástico da personagem 

também é destacado assim como no primeiro sonho descrito. Ao citar que as 

                                                        
119 Sonho com a morte de minha mãe! Breve, mas intensa agonia em meus braços. Caiu de 

costas e bateu a cabeça – um momento antes, estávamos conversando sobre uma de 
minhas viagens. As cores de sua pele mudam de repente – eram vivas, brilhantes, quase 
elétricas e, de repente, empalidecem. Ela está completamente nua, e sua pele é cinza. Ela 
toda escureceu. Isso aconteceu na cozinha de sua casa, [...]. Inclino-me até o chão para 
levantá-la. Em poucos segundos, ela emagreceu terrivelmente. Quero levá-la para a sala. No 
corredor, encontro Magalí, e começamos uma discussão absurda sobre o lugar aonde 
devemos levá-la para descansar. Decidimos levá-la para seu quarto. Eu vou falando com ela 
– levo-a nos braços. Ela fechou os olhos. Digo a ela: “Meu amor, meu amorzinho”, e sei que 
está morrendo. Ao chegar ao quarto, está morta. Acordo entre soluços. (REY ROSA 2011, p. 
100) 
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personagens que se revelam em seus sonhos estão radicalmente mais 

magras o protagonista remete à ideia de figuras cadavéricas que tomaram o 

lugar dos semblantes habitualmente conhecido por ele. A desfiguração 

dessas personagens, que são familiares para o protagonista, causa 

assombro, medo e amedrontamento nele por conta das semelhanças que 

são percebidas nos sonhos em relação à sua realidade. A mudança corporal 

ocorrida na mãe do protagonista aponta para a transfiguração na narrativa 

quanto àquilo que se tinha como familiar e agradável para uma situação 

caótica dentro de uma possibilidade estranhamente familiar. Tudo estava 

tranquilo, mãe e filho conversavam na cozinha tranquilamente, mas, de 

repente, tudo se transforma quando a mãe cai de costas e bate a cabeça.  

Tanto no primeiro quanto no segundo sonho existe um elemento de 

partida que desencadeia as transformações nos relatos: no primeiro são as 

risadas enlouquecidas que fazem o protagonista ir até o corredor onde tudo 

repentinamente fica escuro; no segundo, a queda da mãe desencadeia a 

transformação: antes, com a pele viva e brilhante, quase elétrica e, agora, 

com a pele cinza, a mãe escureceu completamente. 

A discussão com sua irmã Magalí no sonho revela o absurdo narrado 

diante de uma situação angustiante ao mesmo tempo em que se reforça a 

atenção para o fato de tal acontecimento ser possível na realidade. De certo 

modo os sonhos descritos podem ser narrativas variáveis para a narrativa 

central do protagonista. São os diversos caminhos possíveis pelos quais o 

narrador poderia ter se enveredado em seu próprio relato. Misturam-se linhas 

narrativas que pairam sobre o real e o imaginário dentro de uma obra que 

perpassa o biográfico e o ficcional. 

Entre esses sonhos, intercalam-se cenas sobre a investigação do 

narrador sobre Benedicto Tun e os documentos do Arquivo e imagens do 

cotidiano guatemalteco e do protagonista. Depois do primeiro sonho o 

protagonista traz informações sobre a execução de trinta e seis pessoas nos 

últimos seis meses na região do Lago Atitlán, ato denominado “limpeza 

social” pela imprensa. Os grupos armados publicavam uma lista com o nome 

das próximas vítimas antes de seus ataques. Logo depois do segundo sonho, 

o narrador descreve a cena em que foi buscar Pía, sua filha, no catecismo e 
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no estacionamento encontra uma dúzia de guarda-costas acompanhando 

algumas “mães angustiadas” buscando também seus filhos. 

Inaugurando os relatos do terceiro caderno, tem-se a declaração do 

relator de Direitos Humanos das Nações Unidas, Philip Alston, acusando a 

Polícia Nacional Guatemalteca de ser a mandante e executora dos 

assassinatos descritos como “limpeza social” no Lago Atitlán. Segundo o 

narrador, Philip Alston também afirma que a Guatemala é um bom país para 

se cometer um crime120. Neste sentido entende-se que tanto nos relatos das 

cenas do cotidiano guatemalteco quanto nos sonhos do protagonista tudo 

aquilo que deveria permanecer secreto e oculto veio à tona de alguma uma 

maneira. É nesse mundo onírico que os medos tomam forma. 

Desse modo, a maioria das cenas relatadas, sejam dos sonhos do 

protagonista ou sejam do cotidiano revelado, são estranhamente familiares 

na realidade absurda apresentada. O terceiro sonho possui as mesmas 

características dos relatos anteriores. Novamente na casa de seus pais, o 

protagonista confronta-se com uma figura familiar, mas com traços que o 

incomodam: 

Anoche, de nuevo, pesadilla aterradora. Estaba, en el sueño, 
en casa de mis padres, en el dormitorio al que solíamos 
llamar <<del abuelito>>. Estoy despierto, pero acostado en la 
cama, en la oscuridad. Oigo ruidos, me levanto a investigar. 
Camino, sin encender luces, sigo hacia la sala y el comedor, 
de donde provienen los ruidos. Al entrar allí, me detengo, 
asustado. Un hombrecito, evidentemente un ladrón, está 
inclinado del otro lado de la mesa, de espaldas a mí; busca 
algo en un mueble que contiene cristalería. Enciendo una luz, 
el hombrecito se vuelve. Tiene la cara de Mark Rich, un 
pintor (creo que finalmente frustrado) que conocí en 
Marruecos y con quien luego hice amistad en Nueva York, 
pero de quien no he tenido noticias en más de veinte años. 
¡Es él! – pienso –, pero mucho más delgado y como en 
miniatura. Parece que está furioso, su hocico recuerda el de 
un murciélago. Miro a mi alrededor, en busca de un objeto 
contundente para atacar o defenderme. El otro toma un gran 
florero de vidrio que está encima de mueble donde 
husmeaba, hace ademán de lanzármelo. Yo emito entonces 
un ruido inarticulado, medio grito, medio gemido que apenas 
sale de mi boca, para pedir ayuda. Despierto empapado en 
sudor. Me levanto para comprobar que estoy solo en el 

                                                        
120 <<Éste es un buen país para cometer un crimen.>> (REY ROSA, 2009, p. 101) 
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apartamento; voy a asegurarme de que la puerta de entrada 
tiene puesto el pasador. (REY ROSA, 2009, p. 102)121 
 

Neste trecho, assim como nos sonhos anteriores, existe a figura 

familiar transfigurada em algo que amedronta ou assusta o protagonista 

dentro de um ambiente também familiar que serve para dar uma aparente 

tranquilidade ao narrador, mas que se revela sufocante a partir da situação 

trazida pelo relato. Também se encontra o jogo de luz e sombra nos três 

sonhos, incorporando elementos cinematográficos que reforçam a dualidade 

do claro e do escuro (do oculto e do revelado). Essa contraposição é 

acentuada da mesma forma pelos objetos que o homenzinho soturno possui 

próximo a ele: uma cristaleira em que mexia quando o protagonista chegou à 

sala e um vaso de vidro grande pego para ser jogado contra o narrador.  

Neste pesadelo, o acender das luzes também revela a figura oculta 

que causa temor no protagonista. Terrivelmente magro, como as outras 

imagens, a personagem parece estar furiosa e ter um focinho como a de um 

morcego, animal comumente relacionado às trevas e à escuridão. A 

familiaridade é construída a partir da figura do pintor conhecido pelo narrador 

em Marrocos ao passo que o estranhamento é ponderado com a informação 

de que o protagonista não o vê há mais de duas décadas juntamente com a 

magreza notável e o rosto do mamífero de hábitos noturnos.  

O ruído inarticulado para pedir ajuda reforça a angústia dentro do 

relato do sonho remetendo a um aprisionamento à situação ou à 

impossibilidade de tentar defender frente ao exposto. O encharcar das roupas 

pelo suor e o acordar em soluços refletem a intensidade e o desespero 

                                                        
121 Ontem à noite, novamente, pesadelo terrível. No sonho, eu estou na casa de meus pais, 

no cômodo que costumávamos chamar de “quarto do vozinho”. Estou acordado, mas deitado 
na cama, no escuro. Ouço ruídos e me levanto para averiguar. Caminho sem acender as 
luzes, sigo até a sala e a copa, de onde vêm os ruídos. Ao entrar lá, paro, assustado. Um 
homenzinho, evidentemente um ladrão, está inclinado do outro lado da mesa, de costas para 
mim; procura algo numa cristaleira. Acendo uma luz, o homenzinho se vira. Tem a cara de 
Mark Rich, um pintor (acho que frustrado) que conheci no Marrocos e com quem depois fiz 
amizade em Nova York, e de quem durante mais de vinte anos não tive notícias. É ele! – 
penso –, mas muito mais magro, quase uma miniatura. Parece estar furioso, seu focinho 
lembra o de um morcego. Olho ao redor, em busca de um objeto contundente para atacar ou 
me defender. O outro pega um grande vaso de vidro que está em cima do móvel no qual 
xeretava, faz menção de jogá-lo em mim. Eu, então, emito um ruído inarticulado, meio grito, 
meio gemido, que mal sai de minha boca, para pedir ajuda. Acordo encharcado de suor. 
Levanto-me para comprovar que estou sozinho no apartamento; vou conferir se a porta de 
entrada está trancada. (REY ROSA, 2011, p. 108) 
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trazido pelos sonhos tidos pelo protagonista. No último, a experiência revela-

se tão próxima da realidade que o narrador levanta da cama e imediatamente 

vai conferir o trancamento da porta de seu apartamento. Essa sensação do 

real misturado com o irreal é o que permeia todo o romance também é a 

matéria que forma os sonhos do protagonista. 

As descrições dos pesadelos que o protagonista tem durante as noites 

reforçam um tom desesperador e agonizante na narrativa que acabam se 

transformando em uma agressividade da própria escrita. Os questionamentos 

feitos, os pensamentos filosóficos expostos e discutidos e as dúvidas da 

condição humana se transformam, dessa maneira, em uma agressividade, 

escrita e conceitual.  

As características de um ambiente insólito permanecem durante toda a 

narrativa, entre as indagações e questionamentos do narrador, entre os 

relatos de violência estatal e cotidiana reforçando-se em seus sonhos e em 

detalhes apresentados após tais relatos. Um dos sonhos mais longos 

relatado pelo protagonista se dá no quinto caderno após descobrir seu 

apelido no Arquivo. Em uma segunda-feira relata ter sido perseguido por 

policiais durante um sonho. Na narrativa quem comanda a perseguição 

policial contra ele é uma personagem muito semelhante a Benedicto Tun, 

antigo diretor do Gabinete de Identificação. O protagonista tem o prazo de um 

mês para deixar o país e vê esse tempo se esgotando sendo então 

aconselhado por seu pai e por um advogado a fugir. Quando relata a 

perseguição dos policiais o narrador diz se esconder em uma casa circular de 

teto cônico com vários andares: 

[...] Unos policías me buscan en el piso inferior; yo ya estoy 
escondido cerca del vértice de palma. Los policías desisten y 
vuelven a salir. No me atrevo a moverme, aunque estoy en 
una posición imposible, con dolor en el cuello y la espalda. 
Después de un silencio que me parece muy largo, oigo que 
hay gente en el exterior. [...] (REY ROSA, 2009, p. 144)122 
 

Logo em seguida o narrador diz que encontra sua mãe e outras 

mulheres pertencentes ao grupo Mães Angustiadas, associação de mulheres 

                                                        
122 [...] Policiais me procuram no andar de baixo; já estou escondido perto do vértice da 
palma. Os policiais desistem e saem novamente. Não ouso me mover, embora esteja numa 
posição impossível, com dor no pescoço e nas costas. Depois de um silêncio que me parece 
muito longo, noto que há pessoas lá fora. [...] (REY ROSA, 2011, p. 152) 
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fundada em 1995 que busca segurança e paz para população guatemalteca. 

Elas afirmam que ele deve sair do país, pois ainda continuarão as buscas por 

ele. Depois disso, lembra-se de estar viajando por estradas que o levam a 

Belize e indagar-se por quanto tempo teria de ficar longe de sua filha Pía.  

O intrigante na narrativa fica por parte do relato do narrador feito após 

dois dias desse sonho. Neste relato o protagonista conta que construiu mais 

“blocos Barceló” com sua filha, andou a cavalo e nadou na piscina. Além 

disso, conta que não viu B+ no dia anterior e que ela havia mandado uma 

mensagem reclamando da presunção terrível do narrador. Depois, ele faz a 

seguinte afirmação, separada em uma linha única dos demais parágrafos 

com relatos de seu cotidiano: Intenso dolor lumbar. (REY ROSA, 2009, p. 

145)123.  

Este comentário poderia ser considerado sem importância caso não se 

tivesse a informação anterior de que em seu sonho há dois dias o narrador 

tivesse ficado em uma posição incômoda que o deixa com dor no pescoço e 

nas costas. Assim como o Arquivo de La Isla que se assemelha a um labirinto 

pelas suas características, assim como seu apelido no Arquivo é Matrix, que 

questiona a realidade existente, seus relatos de sonhos permeiam os 

acontecimentos do cotidiano narrado pelo protagonista.   

Pensando nesta característica do insólito, no fantástico 

contemporâneo, o homem é o fim de tudo e não mais instrumento. Não há 

mais a ideia de um elemento fantástico inserido no mundo natural senão um 

homem que se sente estrangeiro em seu próprio mundo (SARTRE, 2005). 

Deste modo, a concepção da realidade na literatura fantástica é posta em 

cheque porque os elementos insólitos se apresentam como verdade dentro 

de uma esfera de possibilidades verossímeis, apesar de que essa esfera de 

verdade não seja válida se confrontada com as experiências contraditórias 

consideradas reais no mundo natural humano. Segundo Campra (2001, p. 

168):  

[...] en la literatura fantástica el desfase se crea a partir de 
otros parámetros: todo está en la experiencia, y todo es 
presentado como verdad, pero las verdades son 
discrepantes. Así, se pueden tener muchas definiciones 
diferentes de la realidad: por parte del personaje 

                                                        
123 Intensa dor lombar. (REY ROSA, 2011, p. 153). 
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(protagonista o testigo); por parte del narrador; por parte del 
destinatario (en cuanto presencia explícita o implícita en el 
texto).124  
 

Assim, encontram-se diversas possibilidades da confirmação de um 

acontecimento fantástico, independente de uma hesitação por conta da 

interpretação do leitor quanto à existência ou não de um elemento 

sobrenatural e sua importância para a narrativa. Entendem-se as possíveis 

relações existentes entre o real textual e o real extratextual como elementos 

pertencentes tanto à esfera fantástica como àquela considerada realista. 

Instaura-se o insólito pela linguagem presente na narrativa e não na 

dependência da interpretação da leitura do texto ou ainda pela necessidade 

de uma configuração de narrativa fantástica em que a presença do 

monstruoso se instaure como ameaça externa. Neste aspecto, o monstruoso 

está plenamente inserido no cotidiano, e a forma de narrar este encontro com 

o real monstruoso é bastante singular em Rey Rosa. 

A descrição da dor lombar do protagonista no seu relato cotidiano faz 

o leitor questionar a possibilidade de uma realidade sem influência de um 

universo insólito, pois os elementos encontrados nos dois ambientes 

reforçam o emaranhamento desses dois mundos. É o que acontece no conto 

La señal, publicado em 1985 no livro El cuchillo del mendigo.  

Em um conto de uma página, o narrador revela sua busca para 

descobrir por que, depois de ter visitado a cidade misteriosa T., aparecem em 

seu rosto arranhões constrangedores. Ele sempre tenta lembrar-se se, pela 

noite, ele mesmo poderia ter feito tais marcas, mas, por mais que revire suas 

memórias não consegue se recordar de nada estranho. Seus 

questionamentos sem respostas e a frequência dos arranhões idênticos em 

sua face fazem com que ele peça ajuda a um amigo, solicitando que este lhe 

vigie o sono para ver o que acontece quando o narrador dorme. Aceitando de 

bom grado, o amigo vigia o sono do protagonista por nove noites seguidas, 

nas quais nenhuma marca é encontrada. Ambos acreditam que nada de 

                                                        
124 [...] na literatura fantástica a defasagem é criada a partir de outros parâmetros: tudo está 
na experiência, e tudo é apresentado como verdade, mas as verdades são discrepantes. 
Assim, pode-se ter muitas definições diferentes da realidade: por parte da personagem 
(protagonista ou testemunha); por parte do narrador; por parte do destinatário (enquanto 
presença explícita ou implícita no texto). (Tradução nossa) 
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extraordinário aconteceu e desistem da vigília. Entretanto, na noite seguinte 

ao término da observação, surge uma nova marca no rosto do homem. 

Após tentativas frustradas de descobrir o que acontecia, ele afirma que 

pegou uma série de livros e empilhou-os a fim de colocar sobre ele o espelho 

do banheiro, possibilitando uma vista inteira de seu corpo enquanto dormisse 

deitado na cama do hotel. Para conseguir desvendar o mistério das marcas 

ele coloca em seus olhos duas pinças que lhe permitem dormir de olho 

abertos e pudesse se ver pelo espelho em cima da pilha. Quando no sonho 

eclode algo sem forma definida e lhe ocasiona o arranhão ele desperta 

assustado e procura acalmar-se para afastar a ideia absurda proveniente do 

sonho. Entretanto, nenhuma outra solução plausível é apresentada e, dois 

dias depois, a marca reaparece em seu rosto, criando a ideia de que o 

mistério permanece ou por ele não aceitar a resposta do insólito ou por não 

realmente ter descoberto a chave de seu enigma. 

Em El material humano (2009) não existe um questionamento sobre a 

dor nas costas do protagonista nem uma não aceitação sobre a possibilidade 

de isso ser proveniente do que ocorreu no sonho por parte dele ou de 

qualquer outra personagem. Entretanto, o que se percebe é que o narrador 

deixa essa indagação para o leitor, destacando a frase em relação às demais 

e para ser possível fazer a relação com o relato do sonho apresentado 

anteriormente. 

Dessa maneira, entende-se que em El material humano Rey Rosa 

apresenta uma estética que conecta elementos ficcionais e históricos à 

violência estrutural, léxica e também cotidiana e a mecanismos que 

apresentam o insólito a partir do absurdo dos fatos narrados. É uma tentativa 

de compreender a realidade que se faz presente e que se mostra diante de 

todos como inimaginável. Cada relato exposto apresenta-se trançado com 

um dos elementos citados de alguma forma, seja pela estrutura revelada seja 

pelas indagações levantadas pelo narrador ou suscitadas no leitor pela 

incapacidade de acreditar facilmente nas diversas situações mostradas e 

seus desfechos que fogem, muitas vezes, da compreensão do real. 

 



 
 

121 
 

CAPÍTULO III – ANÁLISE DE LOS SORDOS: A ESTÉTICA DA VIOLÊNCIA 
E AS TRADIÇÕES MAIAS 
 

Neste capítulo, analisa-se a obra Los sordos (2012) a partir da 

violência, entendida como temática e estética recorrente nos textos de Rey 

Rosa, e dos traços maias, sendo estes utilizados não só para se enfatizar as 

denúncias presentes no romance em relação à história da Guatemala, mas 

também para proporcionar uma reflexão sobre as construções imagéticas 

criadas pelo contraste entre as tradições do povo guatemalteco e seu 

passado em face à realidade contemporânea violenta.   

A história gira em torno do desaparecimento de Clara, a filha do 

banqueiro dom Claudio, e da tentativa de seu recém-contratado guarda-

costas, Cayetano, em descobrir informações sobre o paradeiro de sua 

cliente. Neste capítulo, a análise constrói-se a partir de quatro aspectos 

importantes a serem destacados no romance: os retratos da Guatemala atual 

e a denúncia, o silêncio ou a falta (falha) de comunicação, as lendas e 

tradições maias e, por fim, o insólito, o místico e supersticioso. Elabora-se um 

panorama da realidade guatemalteca frente aos contrastes socioeconômicos 

vigentes no país, além das tradições maias que sobrevivem à sua maneira 

dentro da Guatemala contemporânea.  

 Desse modo, apresenta-se uma violência cotidiana (proveniente de 

situações particulares ou do próprio Estado), com a qual um cidadão convive 

devido aos antecedentes históricos do seu país. Também se evidencia, além 

dos contrastes da sociedade guatemalteca histórico-tradicional e a atual, a 

visão sobre o estrangeiro e suas ações para (e na) sociedade guatemalteca 

assim como elementos estruturantes da estética da violência como o silêncio 

ou a ausência da comunicação na narrativa em questão. O insólito também 

aparece no romance pelo viés do supersticioso e/ou místico assim como pela 

ótica dos sonhos e das ações envolvidas diretamente com o sanatório Lara 

Kubelka.  

3.1 Retratos da Guatemala atual e denúncia 
 

Como uma espécie de praxe, o autor acrescenta uma nota antes de 

seu texto explicando alguns pontos importantes que o motivaram a escrever 

o romance. Em Los Sordos a nota prévia expressa nas primeiras linhas um 



 
 

122 
 

desejo do autor em relação a algumas expressões existentes no cotidiano 

guatemalteco: 

Es posible, es deseable, que dentro de unos años los 
lectores no recuerden el significado de algunas expresiones 
que aparecen en estas páginas de ficción y que son comunes 
en el habla guatemalteca actual. (REY ROSA, 2012, p. 11)125 
 

Rey Rosa se refere aos termos PAC (Patrulha de Autodefesa Civil) e 

Kaibiles (soldados de elite do exército guatemalteco). As PAC’s eram 

constituídas em sua grande maioria por civis de origem indígena das mais 

variadas faixas etárias e eram designadas para diluir, enfraquecer e eliminar 

a autoridade indígena em todo o país. Essa informação aponta para um 

sentido totalmente paradoxal e intrigante em relação à formação identitária da 

Guatemala: os próprios indígenas maias foram à luta armada contra um 

sistema do qual eles faziam parte e estavam envolvidos etnicamente e 

historicamente. Neste sentido, o desejo do autor nas primeiras linhas de sua 

nota planeja mostrar os termos que moldaram a sociedade guatemalteca nas 

últimas décadas a fim de lembra-los à sociedade atual como se o próprio 

povo, por efeito de um esquecimento condescendente, apagasse sua história 

com suas ações paradoxais.  

Propositadamente, Rey Rosa acaba ressaltando a necessidade de 

abordar esse tema e continuar a usar esses termos para (re)definir a história 

guatemalteca atual. É necessário, neste momento, reavivar esta memória 

vagamente esquecida (ou talvez não formulada com maior densidade até a 

atualidade) para que se entenda quais são as estruturas societárias de seu 

país. Toda essa construção semântica proporcionada pela nota do autor 

conflui para a epígrafe utilizada: Pero ¿cómo el poder oculto se las arregla 

para designar, contar o confinar a quienes ha condenado? MAETERLINCK, 

La vida de los termes126.  Assim, os governos e as castas opressoras fizeram 

com que a própria massa se voltasse contra seus costumes e tradições. 

Construíram um exército indígena para dizimar a própria tradição maia de 

seu povo.  

                                                        
125  É possível, é desejável, que dentro de alguns anos os leitores não se lembrem do 
significado de algumas expressões que aparecem nestas páginas de ficção e que são 
comuns na fala guatemalteca atual. (2013, p. 9) 
126 Mas o poder oculto se arranja para designar, contar ou confinar aqueles que condenou? 
MAETERLINCK, A vida das térmitas. (2013, p. 7) 
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Se a formação dos Estados centro-americanos for observada mais 

atentamente, encontra-se a constante negação de uma nação sob a alcunha 

do termo “guatemalteco” que moldou o pensamento desta população ao 

longo dos últimos séculos. Guatemala se constituiu como uma “não-nação”, 

baseada na refutação voraz do governo e das altas classes da incorporação 

dos indígenas no processo de criação de uma nação tipicamente 

guatemalteca.  

O grande dado que é ignorado neste processo é o censo desta 

população que até grande parte do século XX era constituída por 75% de 

descendentes indígenas. Segundo Arias e Hurtado (2016), houve um 

fracasso na constituição da Guatemala como nação e isso se revela nos 

dados do censo em que mostram a supremacia indígena que ao longo dos 

anos foi desestabilizada pelos discursos de medo e de ódio que eram 

plantados dentro das outras camadas populares. Atualmente, segundo o 

censo realizado em 2013, a população indígena é de 40% enquanto que a 

população que se considera mestiça alcança a margem dos 39%127.  

Os discursos de ódio propagados contra os indígenas sob um iminente 

medo de superação intelectual e governamental por parte destes sobre as 

outras etnias dentro da Guatemala fizeram com que a maior parte da 

população sofresse fortes represálias e fosse escravizada de diversas 

maneiras. Essa ideia parece remontar o período de colonização espanhola 

nos séculos XVI e XVII na região, entretanto, Rey Rosa a evidencia neste 

trecho do livro Los Sordos como algo bem contemporâneo e inerente à 

sociedade guatemalteca atual: 

Chepe, desde un cubículo contiguo a su dormitorio, sentado 
a una mesa con controles electrónicos, sentado a una mesa 
con controles electrónicos, escuchaba conversaciones. Su 
jefe y sus viejos amigos bromeaban, como de costumbre, 
acerca de sus antepasados y los orígenes de sus 
considerables fortunas. «Nosotros —dijo el jefe— no 
explotamos indios. Explotamos ladinos. Hay una diferencia». 
«Pero aquí prácticamente sólo hay indios, con o sin traje, 
pero indios», objetó el amigo. «Tal vez —replicó el jefe—. 

                                                        
127Disponível em:  
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/26/5eTCcFlHErnaNVeUmm3iabXHaKgXtw0
C.pdf. Acesso em 29 de agosto de 2017. É importante destacar que a primeira divisão que o 
Censo traz é de população “indígena” e “não indígena”, mantendo-se a ideia inicial de 
fracasso na incorporação da população indígena no estado-nação guatemalteco na 
contemporaneidade.  
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Pero los indios indios siguen saliendo más baratos, no lo vas 
a negar». (REY ROSA, 2012, pp. 21-22)128 
 

Neste trecho, Chepe, guarda-costas de dom Claudio, está vigiando a 

festa de seu patrão como de costume e os ouve falar sobre a exploração 

indígena. Por mais que tentem diferenciar mestiços e indígenas e amenizar 

os fatos, como se fosse possível a partir dessa sórdida comparação, dom 

Claudio e seus amigos se burlam da situação como se fosse um processo 

comum e totalmente banal intrínseco ao desenvolvimento eficaz do país. 

Além disso, tratam o caso como se fosse uma troca de mercadorias entre 

comerciantes de diferentes lugares. A fala final do banqueiro reforça essa 

ideia ao considerar a “carne” indígena mais barata no mercado 129  assim 

como a presença de Chepe, de origem mestiça, testifica esse processo de 

submissão e colonização na sociedade guatemalteca contemporânea.  

Assim como em El Material Humano, em Los Sordos o autor mostra 

cenários do cotidiano da Guatemala atual entrelaçados ao mundo ficcional 

criado. Ambas as narrativas revelam um olhar para a situação da população 

indígena que é menosprezada durante o processo de construção de uma 

nação guatemalteca e os reflexos dessas ações na atualidade.  

Em ambas as narrativas também se encontram as construções 

imagéticas que intercalam descrições do cotidiano com a atos de violência 

que estão presentes na vida guatemalteca. Como para surpreender o leitor 

atento ou para assustar um leitor desatento o narrador mostra cenas 

violentas em momento inusitados, que desconcertam o leitor e o fazem 

refletir sobre os assuntos abordados. Em El Material Humano o protagonista 

narra, por exemplo, o jogo de futebol amistoso em meio a carros e outros 

veículos partidos enquanto um alarme de antifurto soa ao fundo. Em Los 

Sordos percebe-se a mesma técnica narrativa utilizada no outro romance, por 

                                                        
128  Em um cubículo contíguo a seu dormitório, sentado a uma mesa com controles 
eletrônicos, Chepe escutava as conversas. Seu chefe e seus velhos amigos brincavam, 
como de costume, sobre seus antepassados e as origens de suas fortunas consideráveis. 
“Nós não exploramos os índios” – disse o chefe. “Exploramos os mestiços. É diferente.” “Mas 
aqui praticamente só tem índios, com ou sem roupa, mas índios”, protestou o amigo. “Talvez” 
– explicou o chefe. “Mas os índios índios continuam saindo mais barato, você não vai negar.” 
(REY ROSA, 2013, pp. 25-26) 
129 Faço alusão à canção de Elza Soares (A carne, 2003) que denuncia o racismo contra 
negros pondo em destaque a desvalorização desta raça em nosso país em relação a outras, 
definindo a carne negra como a mais barata em um mercado de escravização permanente.  
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exemplo, quando, em meio às cartas de amor trocadas entre Javier e Clara 

aparece uma carta que retrata a violência do país: 

6 
[…] A veces creo que voy a volverme loco. ¡Te extraño tanto! 
Pero resistiré. 
7 
Me alegra mucho lo que me cuentas; le deseo una pronta 
mejoría a tu padre. […] El trabajo aquí, además de aburrido y 
frustrante, me hace avergonzarme de nuestro país […] Y las 
noticias de allá son escándalo (desde la absolución del 
ministro de Finanzas pese a las pruebas judiciales en su 
contra) tras escándalo (la narcodecapitaZión con motosierra 
de esos veintiséis mozos peteneros y de las adolescentes 
que encontraron con ellos). ¿Es verdad que cortaron un 
brazo a una de las chicas para usarlo a modo de brocha y 
pintar con sangre una amenaza dirigida al dueño de la finca, 
el que logró escapar? (REY ROSA, 2012, pp. 51-52)130 
 

Sem dar tempo para que o leitor se acomode e fique enredado nas 

carícias trocadas pelos amantes nas cartas, encontra-se uma cena de pura 

brutalidade, ancorada no deslumbramento pelo espetáculo causado pela 

violência extrema percebida pela curiosidade de Javier em saber mais 

detalhes, que deixa bem clara a técnica utilizada pelo autor para construir 

imagens de violência inseridas em um panorama do cotidiano real dentro do 

universo ficcional.  

Para retratar a violência e construí-la dentro do universo ficcional, 

buscando um paralelismo com o mundo real, o autor utiliza de uma prosa que 

não esconde do leitor os fatos e sempre procura desestabilizá-lo, mesclando 

cenas que apontam para uma esperança e uma naturalidade no dia a dia 

com a brutalidade e a ferocidade da violência que existe: 

- Todavía tiene su belleza el paisito, ¿eh? – dijo el doctor 
Lara, sensible a los rápidos cambios de color en el ocaso 
tropical. 
Un cartel luminoso con letras verdes y rojas que se 
desplazaban indicaba la fecha, la hora, la temperatura. 

                                                        
130 6 
[...] Às vezes, acho que vou enlouquecer. Sinto muito sua falta! Mas resistirei. 
     7 
Fico muito feliz com o que você me conta; desejo uma rápida recuperação a seu pai. [...] O 
trabalho aqui, além de aborrecido e frustrante, me deixa envergonhado do nosso país [...] E 
as notícias daí são um escândalo (desde a absolvição do ministro das Finanças, apesar das 
provas judiciais contra ele) atrás do outro (a narcodecapitação com motosserra desses vinte 
e seis rapazes de Petén e das adolescentes que encontraram com eles). É verdade que 
cortaram um braço de uma das meninas para usar como pincel para escrever com sangue 
uma ameaça ao dono da chácara, o que conseguiu escapar? (REY ROSA, 2013, p. 60) 
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Luego: <<Balacera en el bulevar Los Próceres, zona 10. 
Congestionamiento.>> 
Javier se desvió hacia el sur para dar un rodeo por Hincapié, 
de modo que el paisaje de volcanes que habían tenido a la 
derecha volvió a aparecer frente a ellos. 
- Están locos – dijo Ernesto, después de dar un saltito de 
susto en su asiento al oír el tableteo de una ametralladora 
festiva. 
- Diciembre – dijo Javier -. La Guadalupe-Reyes. (REY 
ROSA, 2012, p. 71)131 

 

Neste trecho, contrasta-se a beleza natural do país que se transforma 

com as diferentes cores crepusculares com um tiroteio que obriga as 

personagens a mudar o percurso da viagem para fugir do congestionamento. 

Em meio a essas duas cenas encontra-se a população celebrando o dia da 

Nossa Senhora de Guadalupe com tiros de metralhadoras. O contraste de 

imagens surpreende o leitor e o choca, pois o narrador não o prepara para as 

cenas que virão, mas o surpreende com cenas intercaladas de beleza e 

naturalidade com a violência que se faz presente no cotidiano.  

Assim como afirma Gutiérrez132 sobre os contos de Rey Rosa que 

apontam para uma narrativa que elimina uma descrição supérflua e prolixa, 

garantindo uma história mais enxuta, mas não sem valor estético, os 

romances se aproximam dessa prosa que é permeada pela verticalidade no 

momento da narração, sem rodeios ou descrições meramente expositivas 

que não se encaixam dentro de um meio significativo no texto 

                                                        
131 - Ainda tem sua beleza a patriazinha, hein? – disse o doutor Lara, sensível às rápidas 
mudanças de cor do crepúsculo tropical. 
Um cartaz luminoso, com letras verdes e vermelhas que se deslocavam, indicava a data, o 
horário, a temperatura. Depois: “Tiroteio no bulevar Los Próceres, zona Dez. 
Congestionamento”. 
Desviaram para o sul para dar uma volta por Hincapié, de modo que a paisagem de vulcões 
que tinham antes à direita voltou a aparecer na frente deles. 
- Estão loucos – disse Ernesto, depois de dar um pulinho de susto no banco ao ouvir o 
matraquear de uma metralhadora festiva. 
- Dezembro – disse Javier – La Guadalupe-Reyes. (REY ROSA, 2013, p. 82) 
132  Sería interesante referirse a la parquedad con que en estas historias se relatan los 
sucesos, de un modo en que la narración se adelgaza al máximo, alcanzando el grado 
neutro de la escritura del que hablaba Roland Barthes (2000: 78-79). Se trata de un lenguaje 
a medio trecho entre el registro coloquial y la literatura con el que se narra asépticamente 
una concatenación de acciones, sin concesión al ornato estilístico o a la causalidad, lo cual 
equivaldría a una escritura mítica a la que se ha renunciado. El despojo retórico de muchos 
de los cuentos de Rey Rosa se corresponde exactamente con el vacío espiritual de su 
contenido. La narración deviene descripción y presentación, instrumentos ideales para 
transmitir la desesperanza filosófica.  Las influencias del “nouveau roman” francés son 
también evidentes. (GUTIÉRREZ, 2008, p. 49) 
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As descrições de ambientes e as construções imagéticas presentes 

em Los Sordos dão a possibilidade ao leitor de agregar mais informações 

valiosas sobre a narrativa em questão. Assim como no trecho anterior, em 

que se tem uma fala de uma personagem exaltando a beleza do país e logo 

após, sem rodeios, tem-se uma imagem de violência que rompe com a 

expectativa semântica projetada pelo leitor após os elogios sobre a beleza da 

pátria. 

No fragmento a seguir, o narrador aponta no mesmo parágrafo uma 

descrição de propagandas coladas ao longo de uma via na capital 

guatemalteca. A violência aparece intrínseca à imagem construída neste 

trecho do romance: 

Durante el trayecto de vuelta al otro lado de la ciudad, 
Cayetano condujo en silencio. A izquierda y derecha se 
sucedían las vallas de publicidad – una hermosa mujer que 
parecía estar muerta anunciaba un modelo de zapatos MD 
de tacón alto (el cuerpo calzaba sólo uno). <<Están de 
muerte>>, decía el eslogan. (REY ROSA, 2012, p. 105)133 
 

Essa imagem é mostrada ao leitor logo após a chegada de um 

envelope à casa dos Casares e em um momento em que a família ainda não 

possuía informações concretas sobre o paradeiro de Clara e tudo permanecia 

misterioso. Essa descrição dos anúncios publicitários que trazem uma 

mensagem velada de morte de uma mulher acaba fortalecendo toda a teia da 

trama narrativa que está pautada na violência e na ameaça às personagens. 

Logo depois de construir essa imagem e mostrá-la ao leitor, os 

acontecimentos com a chegada do envelope aumentam a suposição de um 

sequestro e alavancam a paranoia de dom Claudio sobre o medo instaurado 

pela violência. Com isso, o narrador apresenta e prenuncia um cenário 

carregado de ameaça e agressividade a partir de uma imagem macabra de 

uma mulher aparentemente morta em uma propaganda pelas ruas da 

cidade.134 

                                                        
133  Durante o trajeto de volta ao outro lado da cidade, Cayetano dirigiu em silêncio. À 
esquerda e à direita sucediam-se cartazes de publicidade – uma linda mulher que parecia 
estar morta anunciava um modelo de sapatos MD de salto alto (o corpo usava apenas um 
pé). “São de matar”, dizia a legenda. (REY ROSA, 2013, p. 121) 
134 A propaganda a que se refere o narrador foi produzida e veiculada na Guatemala em 
2007. Recebeu duras críticas de diversos setores sociais pela alusão à morte de mulheres, 
que é um dos grandes problemas da sociedade guatemalteca. Após cinco dias, a 
propaganda, feita por uma agência salvadorenha, foi retirada das ruas e parou de ser 
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Além disso, nessa cena, aparece Cayetano dirigindo em silêncio 

rodeado pelas imagens publicitárias que incitam à violência e ao feminicídio. 

Passar em silêncio por essa paisagem agressiva também reflete a opressão 

sentida pela personagem em um ambiente hostil ao mesmo tempo em que 

também remete ao silenciamento de parte da população frente às 

atrocidades praticadas contra a figura feminina dentro do país. Do mesmo 

modo em que o retrato denuncia a violência e a reflete, Cayetano não mostra 

reação frente ao grave problema estampado nas ruas.   

Em outro parágrafo, o narrador intercala uma descrição, carregada de 

elementos que aludem ao sensorial, com um retrato da indignação da 

população guatemalteca frente às situações presentes em seu cotidiano: 

El mediodía de abril barrido por el viento del norte era 
luminoso, con un fondo matizado en verde y amarillo bajo un 
cielo con nubarrones; el paisaje estaba infestado de 
pequeñas construcciones de bloque y lámina, de vallas 
publicitarias, de propaganda política (y antipolítica): <<Todos 
los políticos son una mierda>>, recordaba a cada tantos 
kilómetros un cartel sobriamente diseñado. (REY ROSA, 
2012, p. 222)135  
 

Assim, o parágrafo se inicia com uma descrição da paisagem de uma 

tarde de abril, que remete a várias sensações, ilustrando um cenário que é 

naturalmente deslumbrante. Em contraste a isso, tem-se a paisagem urbana 

voraz, cheia de elementos que remetem ao sujo e ao imundo invadindo esse 

cenário quase idílico. É uma violência descritiva que desloca o leitor de um 

ponto cômodo e o transfere a uma realidade que não pode ser vista apenas 

pelo belo e encantador presentes na natureza guatemalteca; é necessário 

que o leitor seja projetado para uma realidade que o desafia a perceber além 

do que seria supostamente comum.  

Ao final do parágrafo, a denúncia trazida fica evidente ao leitor: o claro 

descontentamento dos cidadãos com o sistema político vigente no país 

estampado em cartazes espalhados por quilômetros pela cidade ao lado das 

                                                                                                                                                               
veiculada na televisão. Disponível em: http://www.puromarketing.com/9/3938/estan-muerte-
campana-zapatos-mucha-polemica.html. Acesso em 27 de outubro de 2017.  
135 A tarde de abril, varrida pelo vento do Norte, era luminosa, com um fundo matizado de 
verde e amarelo debaixo de um céu de grandes nuvens escuras; a paisagem estava 
infestada de pequenas construções de bloco e chapa metálica, de cartazes publicitários, de 
propaganda política (e antipolítica): “Todos os políticos são uma merda”, recordava a cada 
tantos quilômetros um cartaz desenhado com sobriedade. (REY ROSA, 2013, p. 253)  
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propagandas políticas que pretendem exaltar esse mesmo sistema político. É 

a mesma crítica que é percebida, em páginas anteriores, quando o narrador 

comenta sobre um ex-presidente retirado do seu cargo executivo e preso por 

um roubo milionário aos cofres públicos há algum tempo e que naquele 

momento tinha seu nome proposto para uma vaga de deputado nas eleições 

seguintes136.  

É o retrato de uma sociedade que está cansada das atrocidades 

sofridas ao longo dos anos, mas que infelizmente ainda não se livrou das 

mazelas da violência que bate à sua porta diariamente e que acabou sendo 

incorporada à sua rotina.  

É também a imagem de uma população que carrega estruturas 

religiosas bem demarcadas ao mesmo tempo que anseia a ação da justiça 

comum, mas que permite o linchamento coletivo em praça pública quando se 

trata de situações como o roubo a um templo católico ou então a incitação da 

prática pela fúria da população contra algum delito cometido.  

Na narrativa, aparecem manchetes e trecho de reportagens de jornais 

locais e regionais que revelam essas ações da população tão violentas ao 

passo que acabam se tornando contraditórias por outras atitudes que prezam 

pela paz e por um cotidiano sem violência também reveladas no romance: 

El desvío a Esquipulas, tierra santa, le atrajo doblemente; allí 
estaba el milagroso Cristo Negro, de quien su madre era 
devota (su hermana también lo había sido, recordó); allí 
estaban los mejores restaurantes en muchos kilómetros a la 
redonda. 
Una multitud de peregrinos bloqueaba la calle principal, así 
que estacionó en el gran hotel a la entrada del pueblo y 
descendió a pie. Calzada abajo hacia el antiguo templo de 
piedra con cúpulas blancas, se mezcló con los numerosos 
caminantes. Se detuvo en una plazoleta para contemplar un 
curioso monumento horizontal: un batallón de pies, piernas y 
muslos cobrizos de tamaño natural, unos descalzos, otros 
con caites, zapatos o botas, todos en actitud de esforzado 
andar, pero sin troncos ni cabezas. <<Marchantes por la no 
violencia y por la paz>>, leyó en la lápida, y siguió andando, 
pensativo. (REY ROSA, 2012, p. 227)137 

                                                        
136 (REY ROSA, 2012, p. 214) 
137 O desvio a Esquipulas, terra santa, o atraiu duplamente; ali ficava o milagroso Cristo 
Negro, de quem sua mãe era devota (sua irmã também tinha sido, lembrou); ali se 
encontravam os melhores restaurantes num raio de muito quilômetros. 
Uma multidão de peregrinos bloqueava a rua principal, de forma que estacionou no grande 
hotel, na entrada do povoado, e desceu a pé. Calçada abaixo, na direção do antigo templo 
de pedra com cúpulas brancas, misturou-se aos numerosos caminhantes. Deteve-se numa 
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Neste fragmento do romance, exemplificam-se com clareza os pontos 

levantados anteriormente sobre a abrangência da luta contra violência dentro 

da sociedade exposta que ainda trabalha forçosamente, mas com 

dificuldades para livrar-se das práticas violentas que estão presentes em seu 

cotidiano.  

Duplamente, assim como o desvio atraiu Cayetano, o trecho atrai o 

leitor para outra possível interpretação, tendo em vista que também se 

encontra a ideia de que este monumento está ali posto como forma de 

manifestar uma tentativa contra a violência que teria fracassado exatamente 

pelo comportamento da sociedade que insiste em manter atos como os 

linchamentos públicos. São pernas, desmembradas de seus corpos, sem 

identidade, que caminham forçosamente em busca da paz, mas que não 

projetam uma vitória iminente contra esse inimigo feroz.   

Assim como os peregrinos que caminham em homenagem ao Cristo 

Negro e seus milagres (mas que podem em algum momento terem 

participado de algum ato de violência como um linchamento público) estão as 

pernas do monumento, que não possuem suas faces mostradas e que 

podem em um passado recente haver cometido algum ato de violência pelo 

simples fato de fazer parte desta sociedade possuidora de raízes opressoras. 

As contradições nos retratos da Guatemala atual presente na obra são 

constantes e reforçam a estrutura narrativa proposta no romance que suscita 

o imagético, o silêncio ou a falta de comunicação e o insólito.  

Em um excerto, Cayetano se surpreende mais com a manchete da 

descoberta de uma escultura masculina masturbando-se em relação ao 

restante do corpo da figura que com a reportagem que evidencia o 

assassinato de um chefe de guarda-costas na zona 9 da capital 

guatemalteca:  

[…] En las páginas culturales la fotografía de una estatuilla 
de cerámica le llamó la atención. <<Hallan en Xela durante la 
excavación de un inmueble una figura masculina 
masturbatoria del periodo preclásico, según los 

                                                                                                                                                               
pracinha para contemplar um curioso monumento horizontal: um batalhão de pés, pernas e 
coxas acobreados em tamanho natural, uns descalços, outros com sandálias, sapatos ou 
botas, todos em atitude de caminhar com esforço, mas sem troncos nem cabeças. 
“Caminhantes pela não violência e pela paz”, leu na lápide e continuou andando, pensativo. 
(REY ROSA, 2013, p. 258)  
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arqueólogos.>> Por qué harían una estatuilla de eso, se 
preguntó. (REY ROSA, 2012, p. 39)138 
 

O fato de a violência ter se tornado comum e presente no cotidiano já 

não causa mais espanto na personagem ao passo que a descoberta de um 

objeto com determinado apelo sexual se faz presente. Talvez por uma cultura 

ligada à religiosidade Cayetano reprova a escultura do período pré-clássico, 

mas não vê nada de extraordinário na morte estampada na manchete do 

jornal considerado por ele sensacionalista. É como se a incorporação da 

violência ao dia a dia fosse natural a ponto de não ser mais questionada ou 

revista pela personagem. 

A mesma naturalidade quanto ao sofrimento e à violência cotidiana é 

mostrada no diálogo entre Jorge e Javier na festa dada por Clara antes de 

seu desaparecimento. Questionado sobre as condições de trabalho no país, 

o empresário apresenta satisfeito dados análogos às condições de trabalho 

escravo:  

- Y en el gremio, ¿pagan ya salarios mínimos? – preguntó. 
El comerciante fue franco: 

- No. Es imposible. Pero la gente está contenta. Al menos 
tienen trabajo. 

- Contentos, ¿ganando menos de lo que dicta la ley? 
- Estarían sin trabajo, si quebramos, ¿no? Es lo que pasaría, si 

nos obligan a subir los sueldos. Yo doy a mis empleados un 
quintal de maíz al año y otro de frijol, entre otras cosas. 
Enumeró los beneficios de trabajar para él, aunque, lo 
reconoció, el trabajo era rudo. 

- Jorge, eso es echarle miel a la cadenita, para que la lama el 
perrito – dijo Javier. […] (REY ROSA, 2012, p. 74)139 
 

O empresário não questiona as condições de trabalho oferecidas e o 

pagamento abaixo do permitido pela lei, apenas se justifica que, se aumentar 

os salários, sua empresa falirá e os empregados serão demitidos. Contenta-

                                                        
138 [...] Nas páginas de cultura, a fotografia de uma estatuazinha de cerâmica chamou sua 
atenção. “Encontrada em Xela, durante as escavações de uma obra, uma figura masculina 
masturbatória do período pré-clássico, segundo arqueólogos”. Por que fariam uma estátua 
disso, perguntou a si mesmo. (REY ROSA, 2013, p. 44) 
139 - E as empresas do setor já pagam salário mínimo? – perguntou. 
O comerciante foi franco: 
- Não. É impossível, mas as pessoas estão contentes. Ao menos têm trabalho. 
- Contentes ganhando menos do que manda a lei? 
- Ficariam sem trabalho se falíssemos, não? É o que aconteceria, se nos obrigassem a subir 
os salários. Hoje eu dou aos meus empregados sessenta quilos de milho por ano e outro 
tanto de feijão, entre outras coisas. 
Enumerou os benefícios de trabalhar para ele, embora, admitiu, o trabalho era duro. 
- Jorge, isso é que eu chamo de dourar a pílula – disse Javier. [...] (REY ROSA, 2012, p. 86) 
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se em dizer que prefere pagar mal aos empregados a dar-lhes melhores 

condições de trabalho e remuneração adequada. A naturalidade com que 

expressa sua opinião causa espanto em Javier, mas isso não impede que 

essa violência contra os trabalhadores seja mantida. A exploração do 

trabalho permanece na sociedade guatemalteca enquanto as personagens 

continuam a conversação a partir de outro tópico mais relevante: saber como 

é Genebra pelos relatos de Javier.  

Neste sentido, é estipulado um valor de mercado ao ser humano a 

ponto de se compará-lo ao de uma mercadoria produzida, pois perde-se a 

noção do valor da vida e de sua representatividade dentro de um contexto 

social, reduzindo-a apenas à sua capacidade de produzir ou não dentro do 

sistema econômico implantado na sociedade evidenciada. Desvaloriza-se a 

imagem do ser humano como deveria ser dentro da sociedade para que ele 

se torne apenas um objeto de produção em cadeia que, mecanicamente, está 

contente com suas condições de trabalho, não porque são boas, mas porque 

apenas existem.  

É importante assinalar que vários desses elementos destacados 

anteriormente, como a desumanização da figura humana no mercado laboral 

e a violência com bases religiosas, remetem ao passado das guerras, 

reforçando este histórico depreciativo da valorização da vida em prol das 

ações do presente pautadas na geração do lucro ou do enriquecimento 

próprio além da manutenção do poder pelas forças oligárquicas existentes 

desde a independência do país no século XIX.    

O processo de desumanização também é visto quando dom Claudio 

negocia com os supostos sequestradores de Clara. Nos relatos, a 

personagem para de ser citada como pessoa e passa a ser chamada de 

produto em uma linguagem violenta, que deteriora a imagem da sequestrada 

e impõe uma condição de submissão e humilhação aos seus familiares, em 

especial, a seu pai:  

<< […] Al recibir una muestra reciente del producto podemos 
proceder la entrega>>. 
[…] <<Déjese de pendejadas, viejo cabrón – decía –. El 
producto se está deteriorando. Duplique esa mierda y téngala 
lista mañana por la tarde. […]>> 
[…] <<Necesitamos prueba reciente antes de cerrar 
negocio>>.  
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[…] 
<<Si sigue haciéndonos la cansa, le vamos a mandar una 
oreja, viejo cerote>> […] 
[…] << Necesitamos más tiempo. Insistimos en prueba de 
vida>> […] 
<<Si no están listos mañana, va la oreja.>> 
[…] 
La suma propuesta, más el treinta por ciento, estará lista el 
viernes. Manden foto del producto con la prensa del día.>> 
[…] 
<<Listos el viernes. Si no entregan, va la cabeza, viejo hijo de 
cien mil putas.>> (REY ROSA, 2012, pp. 108-109)140 
 

Nos trechos acima se percebe a agressividade no vocabulário do 

suposto sequestrador na tentativa de intimidar a família de Clara. O problema 

vai além: ele acaba desmoralizando o pai da moça e colocando-o em uma 

posição de submissão visto que a vida dela depende das ações tomadas por 

ambos envolvidos no diálogo. Os xingamentos reforçam a força e a 

brutalidade que o sequestrador pretende demonstrar e fortalecem a 

vulnerabilidade e submissão em que se encontra imerso dom Claudio, 

banqueiro acostumado a lidar com altas transações monetárias e enfrentar 

adversários econômicos à sua altura.   

Além disso, como já apontado anteriormente, somente em uma 

ocasião menciona-se a ideia de Clara como um ser vivo, ao pedir-se uma 

“prova de vida”. Em todas as outras ocasiões a sequestrada é mencionada 

como “produto”, retirando o caráter humano de sua essência e rebaixando-a 

à categoria de algo comerciável. É a relação do valor material que se impõe à 

vida em situações complexas como é o caso de um sequestro.  

A questão no romance de Rey Rosa acaba enfatizando essa 

depreciação da vida em relação ao material principalmente depois de dom 

Claudio pagar a quantia e Clara não regressar a casa. Em um fragmento a 

                                                        
140 “[...] Ao receber uma amostra recente do produto, podemos proceder à entrega”. 
[...] “Largue de babaquice, velho sacana” – dizia. – “O produto está deteriorando. Duplique 
essa merda e tenha ela pronta amanhã de tarde. [...]” 
[...] “Necessitamos prova recente antes de fechar o negócio”.  
[...] 
“Se continuar nos dando essa canseira, vamos lhe mandar uma orelha, velho cagão” [...] 
[...] “Precisamos de mais tempo. Insistimos em prova de vida” [...] 
[...] “Se não estão prontos, amanhã segue a orelha”. 
[...] “A soma proposta, mais 30%, estará pronta na sexta-feira. Mandem foto do produto com 
o jornal do dia”. 
[...]“Prontos na sexta-feira. Se não entregarem, vai a cabeça, velho filho de cem mil putas”. 
(REY ROSA, 2013, pp. 124 – 126)  
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personagem Michael McClosekey afirma que o banqueiro será ressarcido 

pelo seguro em dois meses em relação à quantia dada ao sequestrador, 

porém não garante que Clara retorne: 

- Sí, don Claudio. Hemos dado el caso, desde nuestro 
ángulo, por terminado. Recuperará usted la suma entera, 
según está escrito aquí en negro sobre blanco. No hay que 
perder las esperanzas, en cuanto a la vida de su hija. No es 

posible estar seguros. (REY ROSA, 2012, p. 116)141 
 

Ironicamente, e até propositalmente, dom Claudio é vítima do próprio 

discurso bancário que sempre proferiu ao longo da sua vida: a garantia é 

simplesmente monetária e não promete o retorno com vida de sua filha, que 

era o que lhe importava neste momento. O discurso do representante da 

seguradora é o mesmo discurso do banqueiro, neste momento sendo usado 

contra suas crenças de sobrevivência da filha diante da situação 

apresentada. Assim, o segurado garante o retorno da quantia oferecida, mas 

não de Clara. 

Como uma mercadoria com garantia de prazo definido a vida da moça 

não é tida como prioridade para a seguradora e, em muitos momentos, tão 

pouco pela sua família. Dom Claudio recupera o dinheiro e permanece sem 

esperanças até morrer, já Ignacio nunca se surpreendeu de fato com o 

sequestro da irmã e não se manifesta com muita veemência na hora de 

encontrá-la, seja antes ou até depois do pai morto. A passividade ou a 

indiferença do irmão, principalmente, dão a entender que o desaparecimento 

de Clara já era esperado ou que seu valor dentro da família era mais 

monetário que humano.   

O conformismo de Ignacio e a paranoia de dom Claudio, esta última 

reforçada por um medo lapidado durante anos, estão justificados pelos 

fragmentos de jornais utilizados na narrativa que mostram a realidade 

guatemalteca frente aos usuais sequestros e as altas cifras de feminicídios 

em voga.142 Se dom Claudio tinha dúvidas sobre pagar o resgate no início 

                                                        
141 - É, dom Claudio. De nossa parte, demos o caso por encerrado. O senhor vai recuperar o 
valor integral, como está escrito aqui, preto no branco. Não deve perder as esperanças 
quanto à vida de sua filha. Disso não se pode estar seguro. (REY ROSA, 2013, p. 133) 
142 Uma das manchetes apresentadas no romance traz um dado alarmante: a Guatemala 
ultrapassou em 2010 a cidade de Juárez no México em assassinatos femininos. Na capital 
centro-americana, morreram quase seiscentas mulheres só naquele ano, cem a mais que na 
mais violenta cidade mexicana e, por muitos anos seguidos, do mundo . 
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das negociações com o sequestrador, depois de ler diversas manchetes 

sobre mortes violentas de mulheres em seu país começa a mudar de ideia.  

Assim como em El Material Humano o autor se utiliza em Los Sordos 

de fragmentos de jornais para corroborar as ideias propagadas em suas 

narrativas seja a instauração da paranoia do medo seja em relação  

à violência cotidiana ou a denúncia sobre os problemas sociais que afligem o 

país de diversas maneiras. Dessa maneira, a violência cotidiana 

guatemalteca serve de apoio para construir a teia de ações e relatos 

violentos em que as narrativas estão envolvidas.  

Consequentemente, revelar esses trechos de jornais pertencentes da 

realidade também fornece ao leitor mais mecanismos que o incluam na 

construção de um medo próprio ou assombro pelo que pode acontecer na 

realidade ao mesmo tempo em que está proposto na ficção. Neste ponto, os 

limites entre a realidade e a ficção também se misturam e fazem com que 

esses dois universos se entrelacem cada vez mais, pois, apesar dos trechos 

das manchetes estarem bem demarcados em relação as outras partes da 

narrativa, nada impede de se questionar o que é pura ficção e o que está nos 

romances como elemento comprobatório do real e desencadeador/propulsor 

do imaginário.  

Rey Rosa constrói imagens dentro das narrativas que misturam ao 

cotidiano e ao retrato da Guatemala atual a violência imanente das ações 

reveladas. Constrói cenários que concatenam a realidade e a ficção, a 

linguagem violenta e a naturalidade, ações e emoções para revelar 

personagens imersos em um universo aparentemente comum, mas 

inevitavelmente caótico e impressionante. Cria-se uma estética da violência 

no momento em que na linguagem a violência torna-se um código 

naturalizado. No entanto, não provoca espanto, pois é uma matéria na qual 

todos se inserem sem espanto, sem surpresa. 

Em outro trecho, quando se narra o momento da festa dada por Clara 

para promover a construção do hospital psiquiátrico, o narrador apresenta a 

mesma técnica de construir uma cena supostamente aleatória que acaba 

estando atrelada a um elemento violento. Durante um diálogo aleatório, ao 

som de música clássica, os convidados da festa começam a falar sobre o 

narcotráfico: 
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El hombre de la OMM (Consumidor – pensó Javier – de 
sustancias controladas) protestó porque un Lied wagneriano 
comenzaba a sonar. 
- Pero es sublime. No entiendo cómo alguien con un 
poco de cultura… 
- Si esa música sigue, yo me voy. 
Alguien más comenzó a hablar del narcotráfico. En el tercer 
milenio, Guatemala ejercía por fin alguna influencia en la 
cultura mexicana: los exkaibiles empleados por los barones 
de la droga como guardias personales habían introducido en 
el gigante norteño la práctica de la decapitación ritual como 
método intimidatorio.  
- El Frankenstein de la contrainsurgencia, los kaibiles. 
- Son unos enfermos. Enfermos manufacturados. 
- Han tomado las riendas del negocio, eso es todo. 
- El candidato de ustedes – dijo Sebastián a nadie en 
particular – ayudó a crearlos, ¿cierto? 
- Lo que necesitamos es una terapia nacional. 
- ¡Farmacoterapia para todos! – exclamó Javier 
La música de ópera seguía. (REY ROSA, 2012, p. 76)143 

 

Neste momento, tem-se personagens que representam a alta classe 

guatemalteca debatendo aleatoriamente a violência no país enquanto 

escutam como música ambiente arranjos musicais compostos por Wagner. 

Uma personagem até utiliza o termo “sublime” para descrever a música que 

está tocando ao passo que outra personagem introduz o narcotráfico como 

tema de discussão entre os amigos presentes.  

 A construção da cena não para no contraste entre a música clássica 

sublime e o tema do narcotráfico, mas vai além, mostrando que a única 

influência da Guatemala no México seria justamente a partir da difusão da 

violência no território do país vizinho norte-americano. Segundo as 

                                                        
143 O homem da OMM (consumidor de substâncias controladas, pensou Javier) protestou 
porque começava a tocar um lied de Wagner. 
-Mas é sublime. Não entendo como alguém com um pouquinho de cultura... 
- Se essa música continuar eu vou embora. 
Alguém começou a falar do narcotráfico. No terceiro milênio, a Guatemala exercia por fim 
alguma influência na cultura mexicana: os ex-kaibiles empregados pelos barões da droga 
como seguranças particulares tinham introduzido no gigante do Norte a prática da 
decapitação ritual como método intimidante.  
- O Frankenstein da contrarrevolução, os kaibiles. 
- São uns doentes. Doentes fabricados. 
- Tomaram as rédeas do negócio, só isso. 
- O candidato de vocês – disse Sebastián a ninguém em particular – ajudou a criar essa 
gente, certo? 
- O que nós precisamos é de uma terapia nacional. 
- Farmacopeia para todos! – exclamou Javier. 
A música de ópera prosseguia. (REY ROSA, 2013, pp. 88-89)  
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personagens esse é o único ponto da cultura guatemalteca que se instalou 

na cultura mexicana.  

Curiosamente, complementando a construção da cena, as 

personagens afirmam que esses ex-soldados de elite do exército 

guatemalteco são completamente doentes e necessitam de uma terapia, 

como todo o país, como afirma o próprio Javier. Entretanto, a personagem 

que não quer ouvir o lied que está sendo tocado é descrita como alguém que 

faz uso de medicamentos controlados, ou seja, mais um doente na sociedade 

guatemalteca. Com essa ideia, nenhuma das personagens quer sejam da 

classe alta guatemalteca quer sejam exkaibiles, narcotraficantes ou a 

população mais pobre estão livres de serem doentes socialmente dentro de 

um país que sofreu diversos problemas ocasionados pela violência ao longo 

dos anos.  

Essas cenas, que retratam uma Guatemala incrustada por atos de 

violência em seu cotidiano, aparecem em várias partes do romance como, 

por exemplo, quando Cayetano vai comprar seu primeiro terno e o alfaiate 

em que seu tio o leva era um homem que no passado torturava guerrilheiros, 

mas que para Chepe eso ya es historia144 (REY ROSA, 2012, p. 37).  

É como se o passado violento guatemalteco fosse colocado dentro de 

um baú e enterrado para que fosse esquecido. Ao invés de ser julgado pelos 

seus crimes cometidos, o antigo torturador se tornou um alfaiate que vivia 

sua vida tranquilamente no centro da capital. É um passado maculado pelas 

guerras e por assassinatos, mas que é apagado da memória ou revelado 

ironicamente pela transformação de vida do alfaiate. O absurdo da 

naturalidade de se conviver com a violência se apresenta nessa personagem 

e na descrição que é feita dela e de sua alfaiataria, repleta de elementos 

religiosos: 

Entró en la sastrería. […] Un calendario religioso languidecía 
en el fondo, y desde algún rincón llegaba el suave sonido de 
un reloj de péndulo. Al final de un mostrador de madera 
carcomida, sentado en un taburete, estaba un hombrecito 
calvo de cabeza esférica, cinta medidora al cuello y lápiz 
detrás de la oreja. Llevaba anteojos redondos y leía una 
biblia. Cerró la biblia, se quitó los anteojos y levantó la mirada 

                                                        
144 É o alfaiate do meu chefe. Torturava guerrilheiros – disse. – Mas isso já ficou na história. 
(REY ROSA, 2013, p. 43) 
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cuando Cayetano se detuvo frente a él. (REY ROSA, 2012, p. 
38)145 
 

Assim, dentro de uma alfaiataria com decorações religiosas, ainda que 

lânguidas, e uma bíblia como leitura aparentemente frequente o antigo 

torturador exerce sua nova profissão na cidade. O absurdo se pauta 

exatamente na utilização da religião e de seus elementos que supostamente 

contêm uma mensagem de paz e amor ao próximo, para preencher o cenário 

em que um antigo torturador trabalha atualmente.  

Em El Material Humano, também se encontram personagens com um 

passado tenebroso, mas que trabalhavam naquele momento na recuperação 

e na catalogação dos arquivos encontrados em La Isla. O próprio chefe do 

Gabinete de Identificação possui um passado que o involucra com as 

guerrilhas e com mortes: o antigo chefe Paolo, mandante do assassinato de 

jovens guerrilheiras, é o atual chefe do Gabinete de Identificação dos 

arquivos. Curiosamente, a personagem que revela esse dado ao narrador é 

um ex-guerrilheiro que atualmente trabalha para o governo guatemalteco. É 

assim também com um dos arquivistas que provavelmente havia sequestrado 

a mãe do narrador há anos e havia sido reconhecido pelas gravações de voz 

feitas naquela época. 

O absurdo e a incoerência entre o passado e a situação atual dessas 

personagens em ambos os romances trazem um ambiente desconcertante 

em um retrato da Guatemala atual. Essas mudanças de postura de vida e de 

atitudes se refletem nos pensamentos do narrador deste livro que questiona 

seus conceitos sobre o certo e o errado dentro de uma moral e uma ética 

dentro da sociedade em que vive:  

A mediodía, un mediodía nublado, con olor a lluvia, en la 
Lexus color azogue, entre semáforo y semáforo, pienso en 
mis debilidades. Un remordimiento ligero, y como resultado, 
la reflexión de que tal vez hay que ser un poco inmoral para 
ser una persona moral al menos en ciertos aspectos, para 

                                                        
145 Entrou na alfaiataria. [...] Um calendário religioso languidescia ao fundo, e de algum lugar 
chegava o ruído suave de um relógio de pêndulo. Na ponta do balcão de madeira carcomida, 
sentado num tamborete, estava um homenzinho calvo com a cabeça esférica, fita métrica no 
pescoço e lápis atrás da orelha. Usava óculos redondos e lia uma Bíblia. Fechou o livro, tirou 
os óculos redondos e ergue os olhos quando Cayetano parou na frente dele. (REY ROSA, 
2013, p. 43) 
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comprender <<el mecanismo>> de la moral. (REY ROSA, 
2009, p. 176)146 
 

Com uma construção imagética que se fortalece nas cores utilizadas 

para refletir os sentimentos e o momento narrado, o narrador aponta uma 

variante para estas situações ilógicas que acontecem na narrativa, envolvidas 

nesse passado histórico forte e na atualidade contraditória do país. As 

mudanças de valores e as transformações históricas dão a possibilidade de 

personagens que estão envolvidas em mortes e guerras viverem 

tranquilamente uma nova vida, redimindo-se ou simplesmente apagando uma 

memória recente devastadora.  

O questionamento do narrador neste trecho sugere que para entender 

a construção dessas personagens e o que elas representam o leitor tenha 

que observá-las a partir de uma ótica diferente, que não as julgue e as 

classifique pelas ações relacionadas a elas próprias no texto, mas que seja 

percebido o significado do processo de construção de uma personagem que 

tem como roupagem um torturador religioso ou a de um ex-guerrilheiro que 

trabalha para o governo. O que se percebe é que a denúncia existe e isto é 

fato inexorável ao mesmo tempo que o resgate constante da memória de um 

povo atrelado a um esquecimento do passado voraz se faz pertinente dentro 

desses romances. 

O fato importante a ser destacado neste trecho não seria julgar a 

regeneração da personagem a partir da religião, que é um dos pontos 

pregados pelo cristianismo, por exemplo, em que o homem deve abandonar 

o seu antigo “eu” e livrar-se do pecado cometido, perdoado pelo sangue de 

Cristo na cruz e ter nova vida. A grande questão que se discute é que a 

personagem, apesar de estar amparada atualmente (ou já estava amparada 

anteriormente e se justificava a partir disso) pelos seus conceitos religiosos, 

não foi julgada pela justiça comum e terrena e segue em liberdade mesmo 

sendo (re)conhecido como um antigo torturador. Neste caso, o passado seria 

                                                        
146 Ao meio-dia, um meio-dia nublado, com cheiro de chuva, no Lexus cor de argento-vivo, 
entre um semáforo e outro, penso em minhas fraquezas. Um leve remorso, e, como 
resultado, a reflexão de que talvez seja preciso ser um pouco imoral para ser uma pessoa 
moral ao menos em certos aspectos, para compreender o “mecanismo” da moral. (REY 
ROSA, 2011, p. 188) 
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a chave para entender esse presente marcado pelo absurdo que está sendo 

relatado. 

Diante desta perspectiva, constrói-se não uma dupla moral, que pode 

ser utilizada de acordo com os interesses pessoais e momentâneos, mas um 

duplo discurso em que a hipocrisia atrelada aos atos cometidos vem 

carregada de uma justificativa supostamente religiosa que o livraria de um 

julgamento terreno.  

Em outro trecho de Los Sordos encontra-se essa mesma ideia de que 

a religião serve como escusa para praticar atos atrozes e corruptos: 

[...] Encendió la radio: Estéreo Nahualá. Un narcocorrido 
dedicado a un capo de la costa sur, evangélico notorio, que 
acababa de caer. <<Hermano Juan – decía el estribillo – no 
anduvo solo, ni aquí en Moyuta, ni allá en Nueva York>>. 
(REY ROSA, 2012, p. 222)147 
 

Neste fragmento do romance, encontra-se um narcotraficante que 

também é um evangélico notório. Os dois títulos para a mesma personagem 

parecem totalmente incoerentes e, até certo ponto, contraditórios, porém se 

nota que Hermano Juan possui essas duas qualidades e é apoiado por sua 

comunidade, que canta canções em apoio à sua figura e lhe davam memória 

por sua importância e atividades. O fato de ser um traficante de drogas não 

apaga sua imagem de “evangélico notório” dentro da sociedade, mantendo-o 

em um parâmetro privilegiado que o exime de qualquer culpa ou julgamento 

terreno.  

Em outro excerto da narrativa, Cayetano é ajudado por um pastor 

evangélico que é de origem indígena e havia trabalhado como PAC. O ex-

PAC usa de sua solidariedade e cortesia para transportar o protagonista ao 

vilarejo mais próximo, mas também mostra sua antiga autoridade ao 

convocar outros ex-PACs para prenderem Meme na feira e acusá-lo de 

abusos e torturas contra as crianças do hospital. Assim, portanto, como o 

torturador religioso, o arquivista sequestrador e o narcotraficante evangélico 

tem-se a figura desse pastor evangélico que era um membro das patrulhas 

de autodefesa civil, que cometeram vários massacres e torturas durante o 

período de guerra civil na Guatemala.  

                                                        
147 [...] Ligou o rádio: Estéreo Nahualá. Uma narcocanção dedicada a um chefão da Costa 
Sul, evangélico notório, que acabava de cair. “Irmão Juan – dizia o estribilho – “não esteve 
só, nem aqui em Moyuta, nem lá em Nova York.” (REY ROSA, 2013, p. 253) 
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Nesse último caso em particular, a religião e a violência caminham 

lado a lado como forma de apagamento das origens da personagem ao 

passo que fortalecem as estruturas opressoras dentro da sociedade 

guatemalteca. A violência serve como meio para extirpar um “Mal” maior 

amparado pelos dogmas religiosos, como acontece também em El Material 

Humano com o grupo de extermínio evangélico que pratica uma limpeza 

social nos arredores do Lago Atitlán. 

Dessa maneira, em ambos os romances, o absurdo é utilizado para, 

muitas vezes, parodiar a história da Guatemala e evidenciar os elementos 

insólitos que se encontram no cotidiano guatemalteco, elaborando retratos 

autênticos desse país e cenários carregados de violência, transgressão, 

memória, denúncia e luta. Trata-se de retratos que denunciam o abuso do 

Estado e das autoridades frente à população e que questionam os limites 

entre ficção e realidade pelo irracional que se aparece como ponte entre os 

dois universos, que movimentam a narrativa e denunciam os problemas e os 

enfrentamentos sociais de uma população multifacetada e multiétnica, que 

descrevem o ambiente ao mesmo tempo em que o entrelaçam à violência 

cotidiana. Esses são alguns dos pontos destacados em Los Sordos, 

especialmente neste capítulo, que constroem a rede narrativa apresentada. 

Outro ponto interessante no romance é o discurso de medo perpetrado 

nas altas classes do país, como um retrato da sociedade guatemalteca, 

encontrado no pensamento de Chepe, refletindo a condição de força 

proeminente existente naqueles que são subjugados pela minoria branca, 

poderosa e rica da Guatemala:  

Guatemala estaba llena de cobardes, se dijo Chepe a sí 
mismo mientras bebía un vaso de agua en la cocina. Era por 
eso que el coraje se había convertido en una profesión tan 
bien pagada. Era un pensamiento grato para llevárselo a la 
cama. (REY ROSA, 2012, p. 23)148 
 

O discurso de que os indígenas eram cruéis e perversos e que 

destruíam seus inimigos sem nenhuma piedade foi propagado desde a época 

da colonização e se mantém na sociedade guatemalteca com a carcaça 

                                                        
148 A Guatemala estava cheia de covardes, disse Chepe a si mesmo, enquanto tomava um 
copo de água na cozinha. Era por isso que a coragem havia se transformado numa profissão 
tão bem paga. Era um pensamento agradável de levar para a cama. (REY ROSA, 2013, p. 
26) 
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lustrada de forma diferente. Por sua origem, Chepe foi subjugado a viver sob 

a sombra dos poderosos, protegendo-os para poder conquistar algo. 

Paradoxalmente, a personagem possui a força e a valentia que é temida e 

até admirada pelos brancos ricos ao mesmo tempo que utiliza tais 

características para defendê-los em alguma situação violenta que possa 

surgir.   

Em outro fragmento, Ignacio reflete o desprezo pela identidade 

nacional e pelo povo guatemalteco pertencentes às classes econômicas 

inferiores à sua: 

El autobús La Libertad iba lleno, pero le dejaron subir. Se 
hizo lugar entre los campesinos y se agarró del tubo sobre su 
cabeza, que estaba tibio y grasiento por el toqueteo de mil 
manos. El intenso olor de la vida campesina le llegó a las 
narices. Ser guatemalteco – pensó con desencanto –. Oler 
así – carbón, humo de leña, pedos –, tener guardaespaldas, 
rescatar a tu hermana. Pero también estaban los olores del 
diesel mal quemado, de los frenos desgastados y de la brisa 
matinal, que entraba a ráfagas por las ventanas, todas 

piadosamente abiertas. […] (REY ROSA, 2012, p. 112)149 

 
Neste momento, Ignacio representa a frustração e a recusa por parte 

da população guatemalteca quanto às suas origens. Ser guatemalteco em 

projeto de estado-nação que desde o início objetivou excluir os indígenas e 

criar a mentalidade de que estes não eram cidadãos a ponto de que muitos 

não se reconheçam como pertencentes a essas etnias.   

Além disso, observa-se a recusa pelas condições sofríveis que 

atingem grande parcela dos habitantes do país, mas que tão pouco é 

colocada como prioridade nos projetos de mudanças sociais. Para muitos 

setores é preferível que os mais pobres vivam nessas circunstâncias de 

miséria a ter que oferecer melhores condições de trabalho e de vida, como é 

o caso do empresário Jorge.  

Do mesmo modo, neste excerto, a narrativa proporciona, além do 

retrato da sociedade guatemalteca, uma construção imagética que mexe com 

                                                        
149 O ônibus La Libertad estava cheio, mas deixaram que subisse. Achou um lugar entre os 
camponeses e segurou o cano acima da cabeça, que estava morno e gorduroso pelo toque 
de mil mãos. O cheiro intenso da vida camponesa lhe chegou ao nariz. Ser guatemalteco – 
pensou com desencanto. Ter esse cheiro – carvão, fumaça de lenha, peidos –, ter guarda-
costas, resgatar a irmã. Mas havia também o cheiro de diesel mal queimado, dos freios 
gastos e da brisa matinal, que entrava em rajadas pelas janelas, todas piedosamente 
abertas. [...] (REY ROSA, 2013, pp. 129-130)  
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o sensorial ao invocar os odores e levantar o sentimento de desilusão 

mostrado a partir de Ignacio. A gordura no cano onde seguram os 

passageiros assim como o cheiro de carvão, de fumaça de lenha, de diesel 

queimado e de peidos forçam a ideia de repulsa desse ambiente descrito 

claramente como desagradável. A personagem está deslocada de seu 

ambiente comum de conforto (mas não necessariamente um ambiente de 

tranquilidade, pois pensa no fato de ter guarda-costas) e demonstra seu 

desapreço por aquele entorno nauseabundo.    

Ainda sobre as demarcações sociais na narrativa, quando Chepe é 

incumbido de contratar um guarda-costas para Clara, filha de dom Claudio, 

ele vai atrás de seu sobrinho Cayetano, que mora no povoado de Jalpatagua, 

para o posto. Ao recebê-lo na capital e depois de irem comprar um terno e 

uma arma para o rapaz Chepe instrui o jovem e acaba trazendo à tona a 

condição de exclusão de inferioridade de grande parte da população mais 

pobre da Guatemala: 

—Mirá si tenés suerte. Hasta cuarto te va a dar. Es un poco 
raro, en un apartamento, pero sucede, ya viste. Aprovechala, 
esa suerte, que se puede acabar. Y no vayás a malearte, 
¿entendés? En esta chamba vas a conocer a toda clase de 
gente. Tu trabajo requiere tres cosas. Atención constante. 
Constante control de tu prepotencia, que viene con el fierro. 
Y, lo más difícil, y fijate muy bien: vas a renunciar a la 
exigencia de respeto. Aquí no es como en el pueblo. Para la 
gente, sos como un perro. O peor. Eso es lo que necesitás, y 
un buen par de huevos siempre en su lugar. Pero ésos yo sé 
que los tenés. (REY ROSA, 2012, p. 32)150 
 

Neste trecho, a condição de serventia e submissão em que Cayetano 

será posto fica evidente. Ele nunca mudará seu status perante a sociedade: 

antes, morando com sua mãe no interior, não possuía trabalho e era muito 

pobre, sendo excluído da sociedade por sua condição financeira e seus 

estudos precários; agora, indo para a capital trabalhar como guarda-costas, é 

visto como um cão de guarda descartável se não fizer seu trabalho 

                                                        
150  - Olhe só que sorte a sua. Até quarto ela vai te dar. É difícil de acontecer, num 
apartamento, mas acontece às vezes, tá sabendo? Aproveite, porque essa sorte pode 
acabar. E não pode melar, tá entendendo? Nesse trabalho você vai conhecer gente de todo 
tipo. Seu trabalho exige três coisas. Atenção permanente. Controle permanente da 
prepotência que vem com o berro na cintura. E o mais difícil, preste bem atenção: você vai 
desistir de exigir respeito. Aqui não é que nem na aldeia. Para esta gente, você é um 
cachorro. Ou pior. É disso que você precisa e de um par de colhões sempre no seu lugar. 
Mas isso eu sei que você tem. (REY ROSA, 2013, pp. 36-37) 
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corretamente. A condição de respeito, básica ao ser humano, lhe é retirada 

ao aceitar o emprego oferecido por Clara. Neste contexto, Cayetano tem de 

ser grato por ter uma patroa (mais exatamente, uma dona) tão generosa que 

lhe dará até um quarto no apartamento para viver.  

Em nenhum momento Cayetano irá pertencer a outra classe dentro da 

sociedade guatemalteca por sua origem mestiça a não ser que se submeta a 

uma condição que envolva a violência cotidiana: 

Cuando se despedían, el instructor entregó a Cayetano una 
tarjeta de presentación. «Igor Canales, entrenador personal.» 
—Te felicito, patojo —le dijo—. Ya sabés, si no te hallás 
como perro guardián —y miró a Chepe socarronamente—, yo 
podría ayudarte a pasar a perro de caza. Hay sitio de sobra 
en la fuerza, y en otras partes, para gente como vos. (p. 36)  
[…] 
Con la tarjeta que llevaba en la billetera, fue como si el 
poderoso influjo que su tío había ejercido hasta entonces 
sobre él hubiera disminuido. Si trabajar para la mujer rica (o 
para su padre) no le gustaba, podía unirse a la fuerza 
pública. Este pensamiento le hacía sentirse ingrato respecto 
de su tío, pero también le reconfortaba, así que, en lugar de 
apartarlo, dejó que diera vueltas en su cabeza. (REY ROSA, 
2012, p. 37)151 
 

A condição de Cayetano fica muito clara neste trecho, pois o único 

caminho para que ele seja bem-sucedido, não necessariamente visto e 

reconhecido socialmente, é pela violência: seja como guarda-costas, 

defendendo os mais ricos que o oprimem ou como instrutor de tiros, lucrando 

com os fãs de uma prática perigosa. A expressão utilizada por Igor também 

possui um duplo sentido: ser cão de caça pode significar tanto ser um 

instrutor de caça armada quanto um assassino de aluguel, que caça suas 

vítimas a mando de figurões ocultos.  

A possibilidade de ter outro emprego, mesmo que este também esteja 

involucrado com a violência, permite a Cayetano vislumbrar algo 

supostamente positivo. Ter outra oferta de trabalho, mesmo que a pudesse 

                                                        
151  Quando se despediram, o instrutor entregou a Cayetano um cartão de visita. “Igor 
Canales, treinador pessoal.” 
- Parabéns, cara – disse a ele. – Já sabe, se não gostar de ser cão-de-guarda – e olhou para 
Chepe com um jeito debochado –, posso te ajudar a virar cão de caça. Tem lugar de sobra 
na força, e em outros lugares, para gente como você. (p. 41) [...] 
Com o cartão que levava na carteira, era como se a poderosa influência que o tio exercera 
até então sobre ele tivesse diminuído. Se não gostasse de trabalhar para a mulher rica (ou 
para o pai dela), podia se alistar na força pública. Essa ideia o levava a sentir-se ingrato em 
relação ao tio, mas também o reconfortava, de forma que, em vez de afastá-la, deixou que 
desse voltas em sua cabeça. ( REY ROSA, 2013, p. 42)  
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recusar, lhe proporcionava a opção de não ser influenciado tanto por seu tio, 

que também o pressionava de seu modo por lhe ter conseguido a vaga de 

guarda-costas de Clara. Essa mudança “positiva” na vida do rapaz é trazida 

em outro trecho, que chega a imaginar sua morte nas páginas dos jornais: 

 Acomodado ya en el cuarto de servicio del apartamento de 
Clara, mientras hojeaba los diarios, pensó en la posibilidad 
de su propia muerte retratada en una página amarilla. «Jefe 
de guardaespaldas muere a tiros en la zona nueve», decía 
un titular. En esa zona estaba la pensión de su primera 
noche en la ciudad, recordó. […] (REY ROSA, 2012, p. 39)152 
 

O absurdo de incorporar a violência à sua realidade é tamanha que o 

rapaz projeta sua própria morte estampada nas capas dos jornais da 

Guatemala. Inevitavelmente, para que possua destaque nesta sociedade, 

este é o único caminho viável para Cayetano.  

Depois de imaginar sua morte, a personagem lê com naturalidade a 

reportagem que destaca a morte de um chefe de guarda-costas nas páginas 

que Cayetano folheava. Suspeita ser o homem que o ignorou quando 

caminhava na manhã seguinte à sua chegada à capital. Assim, com a 

construção dessa imagem, a espetacularização da morte ganha mais um 

ingrediente que reconfigura o cenário da sociedade guatemalteca atual.  

Almejar a fama ou o reconhecimento pela sua respectiva morte 

poderia trazer-lhe uma ideia de herói ou mártir, provavelmente um reflexo da 

morte não solucionada de seu pai ainda quando era criança:  

El padre de Cayito había muerto antes de que el niño 
aprendiera a hablar. Conocía su cara por las fotos viejas que 
su madre guardaba en un cajón del mueble de costura, junto 
con unos recortes de prensa y un misal. «Agente de la 
Policía Nacional involucrado en el asalto fue abatido por 
agentes de seguridad privados de la entidad bancaria», decía 
el recorte con la foto de su padre, tendido frente a una 
agencia de banco, el pecho ennegrecido por la sangre. 
Alguien había escrito al lado en letras grandes: «¡Mentira!». 
Nadie hablaba nunca de todo eso. (REY ROSA, 2012, p. 
26)153 

                                                        
152 Já acomodado no quarto de serviço do apartamento de Clara, enquanto folheava os 
jornais, pensou na possibilidade de sua própria morte retratada em uma matéria 
sensacionalista. “Chefe de guarda-costas morto a tiros na zona Nove”, dizia uma manchete. 
Lembrou que nessa zona ficava a pensão de sua primeira noite na cidade. [...] (REY ROSA, 
2013, p. 44) 
153 O pai de Cayito havia morrido antes que o menino aprendesse a falar. Conhecia o rosto 
dele pelas fotos antigas que a mãe guardava na gaveta do móvel de costura, junto com uns 
recortes de jornal e um livro de missa. “Agente da Polícia Nacional envolvido no assalto foi 
morto por seguranças particulares na agência bancária”, dizia o recorte com a foto de seu pai 
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A notícia sobre o homicídio de seu pai em um relato que gerou 

reações e pensamentos duvidosos sobre a conduta do patriarca revela 

também a necessidade Cayetano de projetar-se como alguém destacado. 

Independente da morte controversa, seu pai foi lembrado em seu vilarejo por 

aquilo que lhe aconteceu.  

O envolvimento de um policial em um assalto caracteriza-o como mais 

um corrupto dentro de uma unidade militar com fama já fragilizada e 

decadente ao longo das décadas pela violência praticada pelo Estado 

guatemalteco por meio de suas mãos. Desconhece-se quem escrevera 

“mentira” ao lado da notícia, revelando que a história não foi resolvida 

adequadamente nem descrita como outros acreditavam ter acontecido.  

Assim, a única solução para este caso questionável é o silêncio de 

todos sobre o assunto. Então, a violência silencia todas as partes envolvidas 

para que a história siga seu curso sem ser contestada por quem deseja 

enfrentá-la e, dessa maneira, foi criado Cayetano.  

3.2 Silêncio ou falta de comunicação 
 

Em muitos momentos, Cayetano prefere silenciar-se ou suprimir 

qualquer tentativa de comunicação. A personagem omite suas opiniões e dá 

a sensação de sempre ser podado, seja pela sua criação seja por uma 

proposta estilística do narrador. Geralmente usa frases curtas ou expressões 

corporais para transmitir o que pensa: 

—En este chance —le decía—, más que pistolero vas a ser 
piloto, Cayo. Preferís que te diga Cayo en vez de Cayito, 
¿no? Queda mejor.  
—No me importa, tío —se acomedió a decir.  
—¿Tenés licencia, no?  
—Desde hace unos diítas.  (p. 29) 
[...]  
—Ya vas a ver —le dijo el tío—. Le vas a agarrar gusto.  
—¿A qué?  
—A esta vida. El trabajo, doña Clara, la ciudad. (p. 30) 
[...] 
—¿Cuántos años tiene, Cayetano? —le preguntó la mujer.  
—Veintitrés.  
—Parece más joven. ¿Qué estudios ha cursado?  

                                                                                                                                                               
caído na frente de uma agência de banco, o peito enegrecido pelo sangue. Alguém havia 
escrito ao lado, em letras grandes: “Mentira!’ 
Ninguém nunca tocava nesse assunto. (REY ROSA, 2013, pp. 29-30) 
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—De bachiller nomás. (p. 31) 
[...] 
—¿Adónde vamos?  
—A comprarte ropa.  
—¿Con qué dinero?  
—Te voy a prestar.  
—Pero tío...  
—¿Algún problema?  
—Me da pena.  
—No te he felicitado por los tiros. Pero no sólo la puntería 
cuenta, ya sabés. 
—Pero cuenta. (p. 37) 
[...] 
Tuvo la impresión de que su jefa y el de la coleta 
concertaban una cita. Se despidieron todos con dos besos en 
las mejillas, y esto había extrañado tanto a Cayetano que, 
durante el trayecto a casa, pensó en preguntar el porqué. 
«Disculpe la curiosidad...», comenzaría. Pero se abstuvo. (p. 
41) 
[...] 
—Es un gran hombre, su papá —le había dicho Cayetano 
mientras la conducía una tarde muy lluviosa.  
—Es un tirano —contestó ella desde el asiento de atrás.  
Cayetano no estaba seguro, pero un momento después 
creyó oírla sollozar. Tuvo la tentación de echar un vistazo por 
el retrovisor. Se abstuvo. (REY ROSA, 2012, p. 42)154 

                                                        
154 — Neste trabalho – disse-lhe —, mais que pistoleiro você vai ser motorista, Cayo. Você 
prefere que te chame de Cayo em vez de Cayito, certo? Fica melhor. 

— Tanto faz, tio – limitou-se a dizer. 
— Tem carteira de motorista, não tem? 
— Faz uns dias. (p. 33) 
[…] 
— Você vai ver – disse o tio – Vai acabar gostando. 
— Gostando do quê? 
— Desta vida. Do trabalho, de dona Clara, da cidade. (p. 34) 
[…] 
— Quantos anos você tem, Cayetano? – perguntou a mulher. 
— Vinte e três. 
— Parece mais jovem. O que você estudou? 
— O secundário, mais nada. (p. 35) 
[…] 
— Aonde vamos? 
— Comprar roupa para você. 
— Com que dinheiro? 
— Vou te emprestar. 
— Mas tio... 
— Algum problema? 
— É chato. 
— Não te dei os parabéns pelos tiros. Mas não é só a pontaria que conta, viu? 
— Mas conta. (p. 42) 
[...] 

Teve a impressão de que sua patroa e o de rabinho combinavam um encontro. Despediram-
se todos com dois beijos na face e Cayetano havia estranhado tanto isso que, durante o 
trajeto para casa, pensou perguntar o porquê. “Desculpe a curiosidade...”, começaria. Mas se 
absteve. (p. 46) 

[...] 
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Todos os trechos anteriores revelam um perfil de submissão e de 

ausência na necessidade de comunicação falada por parte de Cayetano. O 

narrador traz muito pensamentos e atitudes da personagem, porém não os 

evidencia em falas, apenas em atitudes que normalmente designam o 

ostracismo do rapaz. Em duas partes ele se contém e não faz nenhum 

comentário sobre a situação. Nos outros trechos a personagem limita-se a 

responder o básico ou então seu turno de conversação e seu direito à fala é 

tomado pelo tio, que acaba exercendo uma influência também opressora em 

Cayetano.   

O rapaz acaba adquirindo um perfil silencioso e introspectivo, que não 

revela muito sua personalidade. O pouco que ri está relacionado ao treino 

com armas. Em outro trecho, o silêncio de Cayetano preenche o espaço que 

seria de sua fala em um diálogo com seu tio Chepe: 

Cayetano aguardó un poco más de una hora tumbado 
cómodamente en el asiento reclinable del BMW.  
—Lo malo es tener que pelar el diente todo el rato —bromeó 
el tío al regresar—. Había cámaras por todas partes.  
Cayetano optó por el silencio.  
—¿ No me preguntás cómo me fue?  
Aguantó el silencio.  
—Era linda, la pisada, pero tonta. Tetas enormes, ojos de 
vaca. Je, je. Cayetano no dijo nada. (REY ROSA, 2012, p. 
48)155 
 

A falta de respostas de Cayetano cria um silêncio que preenche o 

espaço pertencente às falas da personagem dentro do diálogo, deixando um 

incômodo pela ausência apresentada dentro do turno conversacional. Seria 

como se a personagem não tivesse a capacidade de expressar sua opinião 

ou não lhe fosse permitido falar sobre determinados assuntos.  

                                                                                                                                                               
— É um grande homem, seu pai – Cayetano lhe havia dito enquanto a conduzia numa 

tarde muito chuvosa.  
— É um tirano – ela respondeu do banco de trás. 
Cayetano não tinha certeza, mas achou que um momento depois ouviu-a chorar. Sentiu 
a tentação de olhar pelo retrovisor. Mas se conteve. (REY ROSA, 2013, p. 48) 

155  Cayetano esperou um pouco mais de uma hora, deitado comodamente no assento 
reclinável do BMW.  

— O ruim é ter de ficar sorrindo o tempo inteiro – o tio brincou ao voltar. — Tinha 
câmera para todo lado.  

Cayetano optou pelo silêncio.  
— Não vai perguntar como foi? 

Sustentou o silêncio. 
— Era linda, a mina, mas lerda. Peitos enormes, olhos de vaca. He, he. 
Cayetano não disse nada. (REY ROSA, 2013, pp. 54-55)  
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Também se tem a ideia de que o narrador propõe, em muitas 

ocasiões, descartar a opinião ou a possibilidade de resposta de uma 

personagem para construir uma estrutura narrativa pautada em uma 

comunicação fragmentada, evidenciando apenas um lado de diálogo. 

Considera-se um diálogo e não um monólogo porque a narrativa apresenta 

os traços de uma conversação, mas são retiradas as possíveis respostas 

dadas ou se evidencia o silêncio criado a partir dos questionamentos 

levantados.  

No capítulo intitulado Javier en Ginebra o narrador apresenta uma 

série de cartas da personagem Javier a outras personagens do romance. 

Entretanto, o leitor somente possui acesso às seguidas cartas enviadas por 

Javier, que dão continuidade aos assuntos tratados por ele com Clara, 

Ernesto, Rodolfo, Meme e sua ex-esposa Estela. O leitor preenche as 

lacunas das cartas que teriam as respostas a Javier por meio de deduções 

elaboradas após a leitura das mensagens seguintes enviadas pela 

personagem que está em Genebra. As primeiras cartas aparecem com um 

vocativo que ajuda o leitor a identificar quem é o destinatário da mensagem, 

mas, depois disso, a não ser por uma sequência numérica, não se tem uma 

identificação direta nem dos temas abordados pelos interlocutores nem suas 

respostas a Javier, encontrando-se, somente, as considerações do advogado 

amante de Clara.  

Em outra passagem no romance, Javier propõe um diálogo com seu 

guarda-costas Camilo, mas a comunicação se dá de uma maneira falha e 

cortante: 

– Hay algo que tengo que explicarte – le dijo a Camilo 
cuando se dirigían a casa–. Poné mucha atención. 

– Diga, don Javier. 
– Mañana, después de la cena... – comenzó. 
– Sí, don Javier. 
– Olvidate – dijo. 
– Muy bien. (REY ROSA, 2012, p. 72)156 

                                                        
156 – Tenho de lhe explicar uma coisa a você – disse a Camilo quando se dirigiam para casa 

– Preste bem atenção. 
– Diga, dom Javier. 
– Amanhã, depois do jantar... – começou.  
– Sim, senhor. 
– Esqueça. 
– Tudo bem. (REY ROSA, 2013, p. 83) 
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Os diálogos do romance se constroem dentro da perspectiva de 

ocultamento de informações deixando o leitor intrigado ao mesmo tempo em 

que o envolve na trama pela curiosidade em descobrir os diálogos e assuntos 

que deveriam ser abordados e por permiti-lo preencher as lacunas deixadas. 

Assim, o silêncio ou a falta de uma comunicação sem interferências 

apresentam-se como características inerentes ao processo de criação da 

narrativa.  

O último capítulo da primeira parte do romance, também intitulado Los 

Sordos, apresenta também uma série de diálogos em que se suprime as 

falas de uma das personagens, nesse caso, a voz de Clara após ter 

desaparecido. Nesses diálogos com dom Claudio e dom Ignacio, irmão de 

Clara, somente se encontram as vozes das personagens masculinas 

envolvidas nessa parte da trama. A voz de Clara e suas respostas dentro da 

conversação ficam subentendidas pelo leitor a partir da voz dos outros: 

Comenzaba apenas a contarle, cuando sonó el teléfono. El 
viejo dio un respingo en su silla y su rostro cambió. Era Clara. 
<<¡Por Dios!  – exclamó –. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? 
¿Dónde estás? No oigo nada>>. 

Hubo una pausa. 
- Porquería – se quedó mirando el pequeño aparato –. 

Porquería de señal – lo dejó caer de su mano a los papeles 
que cubría la mesa. 

- ¿Era ella? – preguntó Ignacio –. ¿Está bien? 
- Está en la carretera, eso entendí. La llamada se cortó. 

Supongo que llamará otra vez. 
- Seguro – dijo Ignacio, y el teléfono volvió a sonar.  
- Contesta tú. 

Ignacio alargó una mano para tomar el teléfono. 
<<¿Clara? ¿Estás bien?>> 

- Otra vez se cortó, pero está bien. Tal vez vuelva a llamar. 
Pasaron cinco, diez minutos. 

- ¿La llamamos? 
[…] 

- Nada. 
- Márquelo otra vez. 

El viejo volvió a marcar. 
- Ocupado. 

Un poco más tarde, una tonada popular sonó en el celular de 
don Claudio. 
<<¡Clara! – contestó –. ¿Eres tú? No se oye nada. 
¡Mierda!>>. Se quedó mirando el aparato. (REY ROSA, 2012, 
p. 89)157   

                                                        
157 Mal começara a contar, quando o telefone tocou. O velho deu um pulo na cadeira e seu 
rosto mudou. Era Clara. 
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Com a ideia de uma comunicação falha e cortada por problemas no 

sinal ou no aparelho que as personagens utilizam o narrador esconde a voz 

de Clara e não permite ao leitor ter uma definição exata de como realmente 

está a personagem a não ser pela fala de Ignacio e Claudio. Além disso, não 

só o leitor tem de confiar naquilo que os dois falam assim como eles próprios 

devem confiar um no outro para acreditar que Clara está bem. A 

comunicação interrompida diversas vezes gera um desconforto e um medo 

nas personagens envolvidas e também no leitor, que não possui provas 

concretas do que realmente está acontecendo no diálogo apresentado.  

A comunicação entre as personagens trabalha mais como um 

elemento de não comunicação tendo em vista que não se tem tantas 

informações como se espera ter. Constrói-se o diálogo mais por aquilo que 

não é explicitamente dito pelas personagens que pelo contrário. 

Paradoxalmente, outro fato importante é que quem inicia esses “não-

diálogos” é exatamente a personagem que não possui a sua fala marcada na 

narrativa.  

Além disso, as repetidas perguntas sem respostas diretas e com a 

resolução do bem-estar aparente da personagem ausente reforçam também 

a ideia de que as personagens não ouvem corretamente o que Clara diz ou 

                                                                                                                                                               
“Pelo amor de Deus!” – exclamou. “Você está bem? O que aconteceu? Onde você está? Não 
escuto nada.” 
Houve uma pausa.  
- Porcaria! – Ficou olhando o pequeno aparelho. – Porcaria de sinal! – Deixou-o cair de sua 
mão em cima dos papéis que cobriam a mesa. 
- Era ela? – Ignacio perguntou. – Ela está bem? 
- Está na estrada, isso eu entendi. A ligação caiu. Acho que vai ligar de novo. 
- Claro – disse Ignacio, e o telefone tocou outra vez. 
- Atenda você. 
Ignacio estendeu a mão para pegar o telefone. 
“Clara? Você está bem?” 
- Caiu outra vez, mas ela está bem. Talvez ligue de novo. 
Passaram-se cinco, dez minutos. 
- Ligamos? 
[...] 
- Nada. 
-Ligue outra vez. 
O velho voltou a ligar. 
- Ocupado. 
Um pouco mais tarde, uma música popular tocou no celular de dom Claudio. 
“Clara! – respondeu – É você? Não dá para ouvir nada. Merda!” Ficou olhando o aparelho. 
(REY ROSA, 2013, pp. 102-103)  
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não a querem escutar, metaforicamente surdos ao que a personagem quer 

dizer.  

Entende-se dessa maneira a narrativa porque Clara, logo no início do 

romance, desejava livrar-se da tirania do pai octogenário e do sentimento de 

ameaça implantado por ele dentro de sua casa por ser um banqueiro 

milionário. A última solicitação dele, mais que uma ordem à filha, foi a 

contratação de um guarda-costas. Relutante, mas sabendo que não teria 

outra solução, a mulher aceita e se submete a este desejo do pai. Assim, 

percebe-se que Clara não era ouvida e estava submetida a uma posição 

ingrata da qual somente poderia sair através de duas opções: desaparecendo 

ou a eventual morte do seu pai. Na segunda parte do capítulo a voz de Clara 

aparece para selar o destino de dom Claudio: 

Una tarde, don Claudio – las esperanzas perdidas – salió de 
su letargo al oír el timbre del viejo teléfono, el que ya nunca 
sonaba.  
<<Papa. Hola, papa.>> Era – ¡pero no podía ser! – la voz de 
Clara.  
[…] 
<<¿Pero de verdad estás bien, mi amor?>> Su sentimiento 
había cambiado del estupor a la desconfianza, de la 
desconfianza a la angustia. 
<<Creo que sí, papa. Le pedí ya que no se preocupe. Estoy 
mejor que nunca. Estaba harta de todo, pero ya estoy bien. 
No supe cómo decirlo. Sí, me tuve que ir así…>> 
<<¿Con quién estás?>> Silencio. <<Temía que… Pagamos 
el rescate, y…>> 
<<¿Qué rescate?>> 
Don Claudio balbuceó. 
<<¿Quién iba a secuestrarme? Pero si lo he estado 
llamando. ¡Están locos!>> 
<<No, Clara…>> 
 <<Son unos paranoicos. ¡Es ese país! Por eso tuve que 
escaparme.>> 
<<Pero Clara…>> 
<<¿Qué pasa? ¿Están sordos? ¡Están sordos todos!  – gritó 
– ¡Adiós!>>  
Sin exagerar puede decirse que esas palabras terminaron 
con la vida de don Claudio, que esa noche sufrió un infarto 
cerebral, y tuvo una muerte silenciosa mientras dormía. (REY 
ROSA, 2012, pp. 116-117)158 

                                                        
158 Uma tarde, dom Claudio – com as esperanças perdidas – saiu de sua letargia ao ouvir o 
toque do telefone velho, aquele que não tocava nunca. 
“Papai. Oi, papai”. Era – não podia ser! – a voz de Clara. 
[...] 
“Mas você está bem mesmo, meu amor?” Seu sentimento tinha mudado do estupor para a 
desconfiança, da desconfiança para a angústia. 
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Neste trecho, quem tem a voz cortada pela fala do outro é dom 

Claudio. Sem poder dialogar e justificar-se com a filha após dizer-lhe que 

pagou o resgate pelo seu suposto sequestro o velho banqueiro tem uma 

morte silenciosa em sua cama. As palavras proferidas por Clara surgem na 

narrativa para determinar o que aconteceria com seu pai e matá-lo pela 

própria violência que ele temia: a paranoia criada pelo medo. 

Esse medo também é uma ferramenta utilizada para construir essas 

falhas de comunicação logo no início da narrativa, produzindo um silêncio 

que fortalece um ambiente de constante ameaça.  

Antes que Cayetano fosse contratado dom Claudio recebe ligações 

anônimas que fortalecem a paranoia do banqueiro octogenário sobre algum 

ente familiar ou ele mesmo serem sequestrados ou mortos pela condição 

financeira em que se encontram. Essa manutenção constante do medo pela 

sensação de ameaça constrói um ambiente de violência que envolve a 

personagem desde o início, forçando-a a tomar medidas para proteger-se e 

defender sua família de um perigo maior: 

A sus ochenta cumplidos, don Claudio seguía siendo un 
hombre de intuiciones. Lo que sintió al recibir el aparato de 
manos de la pequeña Lupe no presagiaba nada bueno. 
<<Diga.>> 
<< ¿Claudio Casares?>> 
<< ¿Quién lo busca?>> 
Un clic, la línea muerta. 
[...] 
Tomaba cucharada tras cucharada en silencio, cuando el 
teléfono volvió a sonar. 
- ¡No lo vayás a contestar! – le gritó don Claudio a Lupe, 
y agregó en voz baja -: Quiero cenar en paz. 
El timbre sonó varias veces todavía, y luego el silencio lo 
envolvió. 

                                                                                                                                                               
“Acho que sim, papai. Já pedi que não se preocupe. Estou melhor do que nunca. Estava 
farta de tudo, mas agora estou bem. Não sabia como dizer. Então tive de ir embora assim...” 
“Com quem você está?” Silêncio. “Eu temia que...Pagamos o resgate e...” 
“Que resgate?” 
Dom Claudio balbuciou. 
“Quem iria me sequestrar? Mas eu telefonei várias vezes. Estão loucos!” 
“Não, Clara...” 
“Vocês são paranoicos. É esse país! Por isso eu precisei escapar.” 
“Mas, Clara...” 
“O que está acontecendo? Vocês estão surdos? Estão todos surdos!” – gritou – “Adeus!” 
Sem exagero, pode-se dizer que essas palavras acabaram com a vida de dom Claudio, que, 
essa noite, sofreu um derrame cerebral e teve uma morte silenciosa enquanto dormia. (REY 
ROSA, 2013, pp. 134-135)  
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<<Voy a suprimir ese teléfono>>, dijo entre dientes después 
de un momento. (REY ROSA, 2012, pp. 16-17)159 

 

Por este trecho, tem-se a sensação de que essa situação já ocorre há 

tempos e vem aumentando o desconforto, acompanhado pelos sentimentos 

de pânico e insegurança vividos por dom Claudio. A comunicação 

propositalmente cortada reforça a ameaça e propaga um silêncio perturbador 

e sufocante dentro da casa da família Casares. 

Em outros momentos da narrativa Ignacio insiste para que Cayetano 

desista de encontrar Clara. Em duas situações diferentes, após a morte de 

dom Claudio, o irmão de Clara solicita que o jovem guarda-costas esqueça a 

história de sequestro e que siga a sua vida. Em outra, Igor Canales, o 

instrutor de polígono de tiros, aconselha o mesmo: 

[...]  
- Olvidate de eso – contestó el aparente heredero –. Ya 
para qué. (p. 119) 
[…]  
-  […] Pero decime, muchacho, ¿cuál es tu 
emperramiento? Al viejo, en resumidas cuentas, le 
devolvieron la plata. Ella está bien. ¿Qué más? Dejalo estar. 
(p. 123) 
[…]  

- ¿Seguís con eso? (REY ROSA, 2012, p. 126)160  
 

A ideia é de que estas falas de Ignacio e de Igor instaurem o 

esquecimento em Cayetano e o façam também permanecer em silêncio 

sobre um quadro que já não interessava nem a Ignacio, que não estava 

                                                        
159 Com oitenta anos completos, dom Claudio continuava sendo um homem de intuições. O 
que sentiu ao receber o aparelho das mãos da pequena Lupe não pressagiava nada bom.  
- Alô. 
- Claudio Casares? 
- Quem quer falar? 
Um clique, ruído da linha. 
[...] 
Tomava colherada após colherada em silêncio, quando o telefone voltou a tocar. 
- Não atenda! – dom Claudio gritou para Lupe, e acrescentou em voz baixa: - Quero comer 
em paz. 
O aparelho ainda tocou várias vezes, depois o silêncio os envolveu. 
“Vou mandar desligar esse telefone”, murmurou, depois de um momento. (REY ROSA, 2013, 
pp. 19-20) 
160 [...] - Esqueça isso – respondeu o aparente herdeiro. – Não tem por quê. (p. 137) 
[...]  
- [...] Mas me diga uma coisa, rapaz, o que você tem a ver com isso? O velho, no fim das 
contas, conseguiu o dinheiro de volta. Ela está bem. O que mais você quer? Deixa isso pra 
lá. (p. 141)  
[...] 
- Você ainda continua insistindo nisso? (REY ROSA, 2013, p. 145) 
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preocupado com o paradeiro de Clara, nem a dom Claudio, que já havia 

morrido, tampouco à sociedade, que consideraria o fato como mais um 

número a ser acrescentado nas estatísticas sobre a situação das mulheres 

na Guatemala.  

Vale destacar também que em El Material Humano essas frases 

aparecem constantemente como tentativa de desmotivar o narrador-

protagonista em seguir com seu projeto de narrar e investigar as histórias 

relacionadas ao Arquivo Policial. Utilizá-las nos dois romances permite a 

análise de que sejam postas não só como motivação para a insistência dos 

narradores, mas também como encorajamento ao próprio autor para seguir 

sua proposta de escrita, revelando os cenários guatemaltecos atuais e 

denunciando uma realidade complexa e repleta de problemas.  

Nas duas narrativas analisadas até o momento existem traços de uma 

pressão externa para que tais histórias não sejam contadas, como uma forma 

de censura e de reprovação ao autor caso o faça. Revelar os dados do 

Arquivo da Polícia Nacional assim como descrever o mercado de guarda-

costas e a rede de sequestros e atentados à vida feminina na realidade 

guatemalteca atual proporcionam uma tensão na tentativa de expor o que se 

está claramente exposto nesse cotidiano.  

As constantes ameaças ao narrador-protagonista e as tentativas de 

fazer com que Cayetano desista de encontrar Clara mostram que 

determinados setores da população não possuem nenhum interesse de que 

essas informações venham à tona. É o silenciamento também utilizado como 

mecanismo de violência opressora fora da narrativa, que ganha um caráter 

autobiográfico dentro dos romances. Revirar temas polêmicos do passado e 

do presente da história guatemalteca incomoda a quem construiu seus 

alicerces em atitudes e acontecimentos que influenciaram negativamente a 

história do país.  

Tantas vozes foram silenciadas em diferentes épocas na Guatemala 

que elaborar esses dois romances propicia uma abertura para que a literatura 

alcance dar voz aos excluídos e subalternos a partir dos fatos narrados, 

servindo de denúncia também para se voltar o olhar a questões tidas como 

tabus ou apenas como impossíveis de se resolver ou debater porque são 

consideradas irreversíveis. 
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Nesse sentido, a literatura aponta os mecanismos opressores 

presentes na realidade de diferentes maneiras. Elabora-se a partir de 

temáticas, linguagens e estruturas que pretendem evidenciar elementos que 

em um universo real são deixados de lado em muitas ocasiões.  

Desse modo, como componente estrutural, o silêncio/silenciamento de 

certas personagens serve para refletir também uma denúncia que está 

exposta. No caso de Clara, por exemplo, mostram-se constantemente as 

tentativas de Javier de silenciá-la, independentemente de qual forma de 

expressão a moça tente utilizar até que ela se adeque ao que ele deseja: 

El uso continuado de ciertas <<substancias benéficas>> - 
como llamaba Ernesto a las drogas y hormonas de que se 
servía – había sido necesario para optimizar la relación de 
pareja que había decidido establecer con ella. […] 
Clara recordaba de su pasado solamente rasgos generales. 
Hablar con ella se había vuelto para Javier algo estimulante y 
placentero. […] 
Clara había expresado deseos de escribir. […] Un día 
produjo un haikú. 
 
Como las aves 
Yo me siento en el cielo 
Pero ¿soy libre? 
 
Javier le mostró el poemita a Ernesto, que enseguida sugirió 
una modificación en la receta que Javier administraba a 
Clara. […] El resultado no se hizo esperar: a los pocos días 
cesaron los poemas, pero no por eso Clara dejó de parecer 
feliz.  
Javier comenzó a proporcionarle lienzos y materiales de 
pintura. Clara se puso a pintar. Pero cuando sus 
producciones se volvieron obsesivas (pintaba sobre todo 
autorretratos, y el asunto del pájaro en la jaula parecía que 
monopolizaba su imaginación), el doctor volvió a modificar la 
receta, y Clara dejó de pintar. (REY ROSA, 2012, pp. 133-
134)161 

                                                        
161 O uso contínuo de certas “substâncias benéficas” – como Ernesto chamava as drogas e 
hormônios de que se servia – tinha sido necessário para otimizar a relação de casal que 
havia decidido estabelecer com ela. [...]  
Clara lembrava-se de seu passado só traços gerais. Falar com ela havia se tornado para 
Javier algo prazeroso e estimulante. [...]  
Clara havia expressado vontade de escrever. [...] Um dia, produziu um haicai. 
 
Como as aves 
Me sinto no céu 
Mas sou livre? 
 
Javier mostrou o poeminha a Ernesto, que em seguida sugeriu uma modificação na receita 
que Javier administrava a Clara. [...] O resultado não se fez esperar: poucos dias depois 
cessaram os poemas, mas nem por isso Clara deixou de ser feliz. 
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   Javier busca controlar Clara, assim como seu pai o fez por décadas, 

exercendo uma “amável tirania” familiar sobre ela, forçando-a a viver uma 

vida que a moça não desejava. O amante, neste momento, faz o mesmo: 

busca eliminar as possibilidades de dar voz à Clara e acabar com a sensação 

de aprisionamento que ela poderia imaginar naquele momento. Com a ajuda 

do doutor Ernesto, Javier busca construir uma memória artificial para Clara a 

fim de que ela pouco a pouco vá se esquecendo de seu passado e de suas 

experiências.  

O sentido de liberdade é posto em xeque: Clara não era livre vivendo 

com dom Claudio por causa da constante paranoia instaurada pelo medo de 

sequestro e morte que os envolvia, mas tampouco se tornou livre para ser 

quem realmente era ao ser sequestrada por Javier e viver como sua amante. 

Todas as vezes em que Clara tenta expressar-se, seja pela escrita ou pela 

pintura, sua voz é suprimida e ela é submetida um novo tratamento para que 

se subtraia qualquer possibilidade de manifestação fora dos padrões 

desejados. Assim, Javier procura moldá-la de acordo com seus gostos e 

preferências, com a ideia de que ela segue feliz, independente de poder 

expressar-se ou não.  

Desse modo, as figuras de dom Claudio e de Javier acabam se 

assemelhando no que se refere à supressão da voz de Clara. Ambos podam 

suas ações, seus movimentos e procuram exercer sobre ela sua influência e 

seus desejos. Mesmo sendo da alta sociedade, Clara tem sua voz suplantada 

pelas vozes masculinas autoritárias ao seu redor. Não é ouvida por seu pai, 

por seu irmão, nem por Javier e, em certas ocasiões, até por Cayetano, que 

insiste em saber seu estado mesmo a personagem dizendo que sempre está 

bem e que não necessita de cuidados. Dentro de um modelo de sociedade 

patriarcal e machista Clara se torna subalterna162 e sua voz é ignorada e 

silenciada.  

                                                                                                                                                               
Javier começou a lhe fornecer telas e materiais de pintura. Clara se pôs a pintar. Mas 
quando suas produções se tornaram obsessivas (pintava sobretudo autorretratos, e o tema 
do pássaro na gaiola parecia monopolizar sua imaginação), o doutor voltou a modificar a 
receita e Clara parou de pintar. (REY ROSA, 2013, pp. 152-153) 
162 Ver Spivak (2010). 
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É interessante também ressaltar que, assim como Cayetano está 

fadado a levar uma vida entretecida com a violência, Clara também está 

condicionada a uma esfera de submissão e rebaixamento pelo fato de ser 

mulher. Ambas as personagens não poderão livrar-se de seu destino dentro 

dos parâmetros estabelecidos para a sociedade de que fazem parte.  

O silêncio, às vezes acompanhado de forte resignação, colocam as 

duas personagens no mesmo patamar de subordinação e perda de liberdade 

evidente. Se Cayetano deve perder o orgulho ao se tornar guarda-costas, 

Clara também não tem o direito de construir uma vida sem a interferência 

direta de dom Claudio e de Javier. A moça deve contratar um guarda-costas 

a mando do pai no início da narrativa e não existe a possibilidade de 

negociação quanto a isso. Depois, quando busca expressar-se através da 

arte, Javier procura podar suas manifestações para adequá-la ao tipo de 

mulher que o advogado desejava que ela fosse.  

Dessa maneira, portanto, tem-se a ideia de que o silêncio, a falta de 

comunicação ou as falhas evidenciadas nelas funcionam como elementos 

para construir um cenário na narrativa que permite a entrada do medo e da 

tensão ao mesmo tempo que oferece ao leitor os vazios nos turnos 

conversacionais para que sejam preenchidos por uma dedução ocasionada 

pela falta de voz das personagens em determinados momentos. Com a 

técnica de cortar os diálogos, deixá-los mais curtos ou não mostrar as falas 

de todos os personagens envolvidos ressemantiza-se o texto atribuindo-lhe 

uma nova configuração, privilegiando e focalizando significados diferentes, 

com um caráter mais dubitativo em relação a um diálogo em que se 

encontram as falas de todas as personagens envolvidas.     

3.3 Lendas e Tradições maias 
 

Além dos pontos já destacados até o momento em Los Sordos, Rey 

Rosa busca trazer à tona a permanência da cultura e das tradições maias na 

Guatemala contemporânea. É importante destacar a tentativa do autor em 

revelar esse marco histórico permanente na cultura do país, que resiste e 

vive fortemente na cultura local apesar das diversas interferências da cultura 

de dominação e de supressão dos conquistadores espanhóis.  
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Se forem observados com atenção o cotidiano e os costumes 

guatemaltecos atuais, em muitas partes do país se notará claramente a 

permanência de hábitos que são provenientes da cultura maia: vestimentas, 

meios de produção artesanal e agrário, comidas específicas, além de 

derivações étnicas e linguísticas. Na narrativa se sobressaem dois aspectos 

interessantes: o primeiro se refere às lendas maias e a construção do 

imaginário guatemalteco a partir dessas histórias ancestrais e o segundo 

refere-se à efetiva consideração pela justiça comum guatemalteca quanto 

aos costumes dos povos maias no âmbito jurídico.  

Este segundo ponto é de suma importância, pois, devido às condições 

históricas do país que, ao longo dos anos, fomentaram a exclusão dos povos 

indígenas, revela-se a resistência dessas etnias e a consideração de suas 

tradições não só em suas representações folclóricas, mas também dentro de 

uma cultura jurídica já existente há séculos. Assim, Rey Rosa resgata um 

dado sociohistórico presente no cotidiano guatemalteco, mas que muitos 

desconhecem ou ignoram, para tecer as teias narrativas entre os parâmetros 

ficcionais e reais de sua obra.  

 Quanto ao juízo maia e suas atribuições é interessante destacar como 

tem funcionado um sistema antigo de leis e de normativas presentes na 

Guatemala. Para o guatemalteco ex-magistrado e atualmente professor da 

Universidad Rafael Landívar, John Schawnk Durán, tal fato permitiu incluir 

essas normativas e costumes jurídicos dos povos indígenas dentro do 

sistema governamental do país e proporcionar certa autonomia para estes 

povos dentro de suas próprias expressões culturais vigentes. Isso porque 

trata-se de uma estrutura que permaneceu e se sustentou desde o período 

colonial até os dias atuais pelos seus representantes. O autor destaca ainda 

que 

A pesar de haber sido sojuzgado e ignorado, quinientos años 
después, el orgulloso silencio del indígena ha triunfado al 
usar normas recogidas por la tradición; y el derecho indígena, 
que pertenece a la esfera del deber ser, ha sobrevivido la 
dura conquista que con sus repartimientos, reducciones, 
tributos, obrajes y otras formas de control social, incluyendo 
la imposición de un nuevo sistema religioso, quiso terminar 
con el ordenamiento jurídico ancestral. Asimismo ha resistido 
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la política de aculturación perseguida por el Estado. 
(SCHWANK DURÁN, 2005, p. 257)163 
 

Dessa maneira, a tradição maia por meio de seus juízos permaneceu 

dentro da cultura guatemalteca e se fortaleceu apesar das tentativas dos 

colonizadores de eliminá-la e, ao longo dos anos, dos próprios governos 

guatemaltecos de suprimi-la em um plano de aculturação implantado e 

difundido com força. Em seu estudo o magistrado ressalta as tentativas dos 

governos militares de agregar os indígenas aos ladinos como forma de 

diluição e proposta de esquecimento dessas tradições, porém, como se 

percebe, tais ações não resultaram efetivas e os povos indígenas continuam 

com suas formações culturais.  

De acordo com Schwank Durán (2005, p. 261), o juízo maia é utilizado 

dentro de um esquema político-jurídico que fomenta o reconhecimento, a 

existência e a validez dos direitos maias a partir de suas tradições e seus 

costumes. Infelizmente, o que não se tem efetivamente é uma lei que 

testifique e embase tais direitos, mas sim apenas artigos da Constituição do 

país que sugerem os direitos dos povos indígenas e a Convenção 169/89 da 

Organização Internacional do Trabalho, que fornece bases e diretrizes de 

maneira mais genérica.  

Não obstante, esta prática da cultura maia continua sendo utilizada a 

partir de um bom senso do Estado atual e das populações indígenas e seus 

chefes, que veem nesse sistema uma forma de decidirem sobre si próprios a 

partir de suas próprias regras ancestrais. Assim, segundo o autor, se mantém 

o caráter multiétnico, pluricultural e plurilíngue da Guatemala164. 

No romance de Rey Rosa, essa tradição maia é revelada quando 

Meme é capturado pelos ex-PACs e Javier terá de se submeter junto com 

seu amigo ao juízo maia para aplacar a fúria da população local. Dessa 

forma, a explicação sobre essa tradição maia é bem elucidativa e vai de 

acordo com o que é postulado por Schwank Durán: 

                                                        
163 Apesar de ter sido subjugado e ignorado, quinhentos anos depois, o orgulhoso silêncio do 
indígena triunfou ao usar normas recolhidas pela tradição; e o direito indígena, que pertence 
à esfera do dever ser, sobreviveu à dura conquista que suas repartições, reduções, tributos, 
fábricas, e outras formas de controle social, incluindo a imposição de um novo sistema 
religioso, quis terminar com o ordenamento jurídico ancestral. Mesmo assim, resistiu à 
política de aculturação perseguida pelo Estado. (Tradução nossa)   
164 (SCHWANK DURÁN, 2005, p. 253). 
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[…] En esa tierra coexistían dos formas de derecho. La 
occidental, o kaxlán, y la maya. ¿No lo sabía el licenciado? 

 Javier dijo que no lo sabía. 
El juez continuó: si alguien era detenido como supuesto 
delincuente dentro de los límites jurisdiccionales de una 
comunidad determinada, podía optar por ser juzgado por las 
autoridades mayas, en lugar del Ministerio Público. (REY 
ROSA, 2012, p. 197)165 

 
 Desse modo, a postulação da tradição maia é evidenciada e nomeada 

às personagens que a desconhecem. Apesar de ser uma prática secular o 

juízo maia atualmente é provavelmente desconhecido por grande parte a 

população guatemalteca por conta das políticas de aculturação e dizimação 

dos povos indígenas que se deram durante os últimos quinhentos anos, mas, 

vorazmente, nos governos militares do século XX.  

 Exatamente por essas práticas xenofóbicas e de aniquilação 

populacional e cultural em Los Sordos são apresentadas a resistência e a 

forte recusa das comunidades indígenas em aceitar julgamentos 

provenientes da Justiça Comum. A população local que aprisiona e quase 

lincha Meme somente se acalma após a chegada do tata, ancestral indígena 

e autoridade na comunidade. Essa figura é mais respeitada que a polícia da 

cidade e o juiz ali presente. Diante disso, convocar o Conselho de Anciãos é 

a única alternativa viável para que não haja uma tragédia.  

 Com políticas excludentes e ameaçadoras e ações governamentais 

que propunham o apagamento do mapa de comunidades indígenas não era 

de se esperar que essa população não buscasse meios de se proteger e de 

se fortalecer. Revidar aos ataques e tornar-se agressiva a ponto de fazer a 

justiça com suas próprias mãos foram algumas das ferramentas colocadas na 

mesa de negociação. Essa violência gerada a partir de atos políticos 

violentos é retratado no romance pelas imagens dos linchamentos públicos 

realizados pelas comunidades indígenas ao longo do território guatemalteco.  

                                                        
165 [...] Naquela terra, coexistiam duas formas de direito. A ocidental, ou kaxlán, e a maia. O 
advogado sabia disso?  
Javier disse que não sabia. 
O juiz continuou: se alguém era detido como suposto delinquente dentro dos limites de 
jurisdição de uma determinada comunidade, podia optar por ser julgado pelas autoridades 
maias, em lugar do Ministério Público. (REY ROSA, 2013, p. 224)  
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Contudo, o que Rey Rosa e Schwank Durán166 deixam bem claro é 

que o tribunal maia possui um caráter conciliador e não violento como 

aparentemente seria. A descrença no judiciário comum leva à prática do 

judiciário maia com maior frequência dentro desses povoados. Acredita-se 

que a não utilização do tribunal maia gera maior violência nessas 

comunidades que a sua aplicação em si. E, de fato, no romance Javier é 

submetido a uma espécie de pré-julgamento por um dos tatas e o resultado 

está mais relacionado à percepção e à pureza de sua alma perante o tata 

que a um julgamento sobre suas ações serem passíveis de sanções públicas:  

- Hay que saber cómo es la gente, antes de juzgarla – le dijo, 
y Javier sintió que el viejo podía adivinar lo que pensaba. Le 
pidió que fueran a sentarse a una mesita de hierro a la 
sombra de un viejo sauce, donde no crecía la grama. El viejo 
lo siguió. Estuvieron un momento en silencio, y el viejo se 
volvió para hacer unos trazos tentativos con su vara en la 
tierra –. Hemos marcado la Tierra con estas varas desde que 
apareció la cara del hombre, caras como las nuestras, desde 
que llegamos aquí, procedentes de Tulán. – Hizo una pausa, 
volvió a clavarle los ojos, prosiguió –: Nuestros abuelos, los 
Tzoc, los Tambriz, los Curruchich, aprendieron a hacer esto 
en ese tiempo. Lo dejaron escrito en varias lenguas y lo 
enseñamos de generación en generación. Esto es el tz’ite’, el 
envoltorio sagrado, esto que hacemos se llama solonik. Hay 
que desenredar los nudos, conocer los actores, averiguar las 
causas. 
Se sentó en el suelo sobre sus piernas dobladas y abrió el 
envoltorio sagrado, donde estaban los frijoles rojos. Despejó 
con las manos el suelo; ¿trazó unas figuras: un rectángulo, 
una cruz? Tomó un puñado de frijoles del envoltorio y luego, 
como un jugador tira sus dados, los dejó caer con cierto 
cálculo, pero reverenciando al azar. Los contó, los agrupó. 
La parquedad, la reverencia eran enfáticas, y tal vez 
excesivas. Era absurdo pensar que el orden y la figura que 
los frijoles formaran en la tierra, el pedazo de tierra que el 
viejo había aplanado y trazado y finalmente besado, 
decidirían su destino. Pero aparentemente así sería.  
– Todo está bien – le dijo el tata, que no volvió a mirarlo en 
los ojos –. No se apure. 
Esto no lo tranquilizó. ¿Ya lo habían juzgado?, se 
preguntaba. (REY ROSA, 2012, pp. 208-209)167    

                                                        
166 O autor descreve algumas das características dos tribunais maias em seu artigo. (ANEXO 
I) 
167 - É preciso saber como é a pessoa, antes de julgá-la – disse, e Javier sentiu que o velho 
podia adivinhar o que pensava. Pediu que fossem sentar a uma mesinha de ferro, à sombra 
de um velho salgueiro, onde não crescia a grama. O velho o seguiu. Ficaram um momento 
em silêncio e o velho virou-se para fazer uns riscos com a vara na terra. – Marcamos a Terra 
com estas varas desde que apareceu a cara do homem, caras como as nossas, desde que 
chegaram aqui, vindos de Tulán.  
Fez uma pausa, voltou a cravar os olhos nele, prosseguiu: 
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No longo trecho acima, a narrativa apresenta a descrição do tribunal 

maia e como funciona seu julgamento. Por apresentar características 

diferentes de uma audiência da justiça comum, Javier, advogado por 

formação, não consegue compreender ao final sua sentença ou o veredito do 

tata. O advogado esperava o cenário que estava acostumado a frequentar e 

já conhecia de antemão da Justiça Comum, porém o seu julgamento por um 

dos anciãos é construído a partir da mística e da ancestralidade presentes 

nos costumes maias. Mais que suas ações, o tata avaliava o caráter de 

Javier, que culminaria automaticamente no julgamento de suas ações 

praticadas.  

O mesmo acontece com Clara e Cayetano quando são chamados para 

esclarecer sobre o possível sequestro do menino surdo. Em uma sala 

pequena o Conselho de Anciãos se reúne e lança a sorte com seus feijões 

vermelhos para compreender a essência das personagens presentes. 

Quando a avó do menino conta sua versão do desaparecimento do neto e 

Clara revela tê-lo encontrado moribundo após o acidente com a caminhonete 

a situação é resolvida e tudo aclarado.  

Vale ressaltar que a tradição maia é observada a partir dos olhos das 

personagens que representam o contemporâneo, que recorre à ciência e a 

técnicas judiciais para se justificar ou pautar seus atos. Os costumes maias, 

pelo o que se mostra no texto de Rey Rosa, apresentam uma descrença nos 

modelos contemporâneos adquiridos pela sociedade tanto no âmbito 

                                                                                                                                                               
- Nossos avós, os tzoc, os tambriz, os curruchich, aprenderam a fazer isso naquele tempo. 
Deixaram escrito em várias línguas e nós ensinamos de geração em geração. Isto é o tz’ite’, 
o envoltório sagrado, isso que nós fazemos se chama solonik. É preciso desfazer os nós, 
conhecer os atores, investigar as causas. 
Sentou-se no chão sobre as pernas dobradas e abriu o envoltório sagrado, onde estavam os 
feijões vermelhos. Alisou o solo com as mãos; traçou umas figuras: um retângulo?, uma 
cruz? Pegou um punhado de feijões do envoltório e em seguida, como um jogador que 
arremessa os dados, deixou-os cair com certo cuidado, mas reverenciando o acaso. Contou-
os, agrupou-os. 
A parcimônia, a reverência eram enfáticas, e talvez excessivas. Era absurdo pensar que a 
ordem e a figura que os feijões formavam na terra, no pedaço de terra que o velho havia 
aplainado, desenhado e finalmente beijado, decidiriam seu destino. Mas aparentemente seria 
assim. 
- Está tudo bem – disse o tata, que não voltou a olhar em seus olhos. – Não se preocupe.  
Isso não o tranquilizou. Já o haviam julgado?, perguntou a si mesmo. (REY ROSA, 2013, pp. 
237-238)  
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científico quanto no setor político-jurídico. É ideia é sustentada pelo trecho 

em que Juan Chox expõe os métodos maias de cura para Clara:  

- Entendemos la naturaleza de esas prácticas que acaba de 
mencionar, señora – empezó a decir, dirigiéndose a Clara –, 
y es cierto que nuestros antepasados deformaron cráneos 
para curar enfermedades y realzar cualidades. Dejamos de 
practicarlas hace tiempo. Mucho tiempo. Nuestros médicos 
usan solamente algunas palabras, algunas yerbas. El bisturí, 
dicen los abuelos, es signo de impaciencia, de violencia. 
Esas cosas no están bien. […] (REY ROSA, 2012, p. 220)168 
   

Neste excerto, o pensamento disseminado durante séculos de que a 

população indígena maia é violenta e desumana é questionado. O caráter 

conciliador e pacificador dos maias aparece em destaque, inclusive em suas 

práticas medicinais. A cirurgia e a abertura do corpo para que sejam feitas 

modificações na aparência humana são sinais de impaciência e de violência 

para os maias. Essa ideia remete à crença maia descrita logo no prólogo da 

narrativa, em que se destaca que os surdos não são vistos como pessoas 

desafortunadas na cultura maia, mas como pessoas capazes de ver e sentir 

além das linhas demarcadas pelo mundo real.  

Dentro dessa perspectiva das crenças, observa-se também a 

construção do imaginário popular a partir das lendas maias presentes no 

cotidiano guatemalteco. No próprio prólogo a construção do imaginário a 

partir das tradições orais maias é mostrado ao leitor em dois pontos: sobre o 

fato de Andrés ser surdo e a visão do estrangeiro dentro da cultura maia:   

[…] << Tienen poderes – decían algunos –. Conocen otros 
mundos, los sordos>>. […] 
Había nacido en un día chuen, el día del Mono. Ésa era su 
suerte, su agüero – habían dicho los tatitas, los nahuales. Era 
hábil para todo tipo de oficio, artístico o no, y de genio 
amigable, como los monos, […]  
[…] En su lenguaje de señas, la abuela le había explicado a 
su nieto que venían de otra parte del mundo y que eran como 
fantasmas: poderosos, caprichosos y a veces malos – como 
los que se habían apropiado de las tierras de los abuelos y 
las abuelas y los habían obligado a enterrar sus ídolos y 
quemar los lienzos con figuras que contaban sus historias, o 
los que desentrañaban la Tierra para sacar metales 

                                                        
168 - Entendemos a natureza dessas práticas que acaba de mencionar, minha senhora – 
começou a dizer, dirigindo-se a Clara –, e de fato nossos antepassados deformavam crânios 
para curar enfermidades e realçar qualidades. Deixamos de praticar isso há tempos. Muito 
tempo. Nossos médicos usam apenas algumas palavras, algumas ervas. O bisturi, dizem os 
avós, é sinal de impaciência, de violência. Essas coisas não são boas. [...] (REY ROSA, 
2013, p. 250) 
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preciosos. Pero también había otros que podían convertirse 
en amigos – o que al menos compraban sus pequeños 
metates, transportados trabajosamente hasta el mercado. 
(REY ROSA, 2012, pp. 11-12)169 

 

Nos fragmentos acima, percebe-se qual é o tratamento tido pelas 

pessoas com alguma deficiência dentro da cultura maia. Ser surdo não é 

motivo de vergonha ou de piada, mas infere na capacidade de conectar-se 

com outros mundos. Além disso, o dia em que Andrés nasceu fornece 

informações que influenciaram em sua personalidade de acordo com a 

cultura maia.  

Quanto à visão tida sobre a figura do estrangeiro, remete-se muito às 

ações dos conquistadores espanhóis que trataram de acabar com qualquer 

elemento que fizesse referência a uma cultura nomeada como pagã para os 

padrões cristãos. Também revela a ideia sobre o estrangeiro na atualidade, 

que pode ajudar na compra desses artesanatos como turistas. De fato, 

muitas comunidades indígenas sobrevivem atualmente pela venda de 

artesanato para os milhões de turistas que entram e visitam as terras 

guatemaltecas. Esse dado não esconde, porém, a exploração que sofrem as 

populações indígenas mais pobres que vendem seu trabalho em condições 

análogas ao trabalho escravo.  

Em outros trechos da narrativa a construção do imaginário 

guatemalteco é carregada pelas histórias sobre os vulcões do país e também 

as lendas que envolvem o Lago Atitlán e seu entorno. Dentro de um cenário 

paradisíaco, a civilização maia construiu suas histórias e as laborou para 

fundar os valores e as estruturas de sua sociedade, transmitindo-as pela 

tradição oral ou registrando-a, posteriormente, em sua própria língua escrita. 

Em determinado momento da narrativa, apresenta-se uma descrição de uma 

                                                        
169 [...] “Têm poderes” – diziam alguns. “Conhecem outros mundos, os surdos”. [...] 
Tinha nascido em um dia chuen, o dia do Macaco. Essa era sua sina, seu agouro – haviam 
dito os tatitas, os nahuales. Era hábil para todo tipo de ofício, artístico ou não, e de gênio 
amigável, como os macacos, [...] 
[...] Em sua linguagem de sinais, a avó havia explicado ao neto que vinham de outra parte do 
mundo e que eram como fantasmas: poderosos, caprichosos e às vezes maus – como os 
que haviam se apropriado das terras dos avós e os haviam obrigado a enterrar seus ídolos e 
queimar os panos com figuras que contavam suas histórias, ou os que cavam a terra para 
extrair metais preciosos. Mas também havia outros que podiam se transformar em amigos – 
ou que ao menos compravam seus pequenos moinhos, transportados trabalhosamente até o 
mercado. (REY ROSSA, 2013, pp. 11-12) 
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imagem que remete às lendas maias e à construção do imaginário a partir da 

presença do vento Xocomil: 

El Xocomil soplaba con fuerza y formaba remolinos en el 
lago. Las olas frías golpeaban los costados de la 
embarcación, salpicaban las caras y cuerpos. A lo largo de la 
orilla los montes se encorvaban hasta el agua para sumergir 
sus enormes cabezas de reptil; y un manto de algas como 
cabellos verdes, donde quedaba atrapada la basura humana, 
servía de recordatorio: aun en ese rincón apartado del 
mundo, donde el cielo se unía con las montañas, todo podía 
corromperse. (REY ROSA, 2012, p. 67)170 
  

A imagem descrita no fragmento acima remete à função dos mitos e 

das lendas dentro de uma civilização. Os mitos ajudam o homem a conhecer 

o segredo da origem do mundo e da sua própria origem, pois fazem com que 

estes recordem das histórias das sociedades e, assim, atualizem suas 

próprias narrativas sobre seus deuses, heróis e antepassados. Dessa 

maneira, as narrativas mitológicas fornecem meios para que uma história não 

seja esquecida por seu povo. É o que acontece com a narrativa de Xocomil. 

Na cultura maia, Xocomil é o nome dado ao vento crepuscular que não 

permite a navegação no Lago Atitlán por sua força. A etimologia provém da 

língua kaqchikel, língua falada na Guatemala e significa “recolher pecados”. A 

lenda sugere que o vento passa pelos povoados ao redor do Atitlán 

recolhendo os seus pecados.  

Segundo Gálvez (2006), tal vento surgiu após a decisão dos Grandes 

Avós e Avôs, do Coração do Céu e do Coração da terra em transformar 

Zacar e Utzil, amantes convertidos em brisa suave e vento forte por seus 

atos, e Toj, transformado em vapor de água, no que se chamaria Xocomil, o 

vento que recolhe os pecados e as culpas dos seres humanos que estão 

arrependidos de seus atos cometidos.  

No trecho extraído de Los Sordos, tem-se uma construção imagética 

que se utiliza de elementos da tradição maia combinados com traços da 

sociedade atual, como o lixo humano que mancha e suja o ambiente 

                                                        
170 O Xocomil soprava com força e formava redemoinhos no lago. As ondas batiam nos 
costados da embarcação, salpicavam rostos e corpos. Ao longo das margens, os montes 
curvavam-se até a água para submergir suas enormes cabeças de réptil; e um manto de 
algas, como cabelos verdes, onde ficava preso o lixo humano, servia de lembrete: mesmo 
nesse canto isolado do mundo, onde o céu se unia com as montanhas, tudo podia se 
corromper. (REY ROSA, 2013, p. 78) 
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consagrado pelos deuses maias. Assim como termina a citação até mesmo 

em um cenário que remete à purificação, algo pode corromper-se.  

Observando o trecho sob a ótica dos mitos, pode-se dizer que ele é o 

exemplo de um mito-relato, que é a solidificação do mito vivente. Ele tem a 

função de explicar os fatos que ocorreram e que, para o homem em 

determinada época, eram surpreendentes ou incompreensíveis. O mito-relato 

adquire a ideia do mito quanto ao conteúdo, à narrativa e à teoria, pois, 

segundo Eliade (1963, p. 84), “o mito é [...] a história do que se passou in illo 

tempore, a narração daquilo que os deuses ou os Seres divinos fizeram no 

começo do tempo”.  

Dessa forma, é relevante mencionar que, ao resgatar as lendas e as 

tradições maias, o autor apresenta ao leitor a presença forte da oralidade 

narrativa existente dentro da cultura guatemalteca e suas ramificações na 

escrita local. Referenciar os mitos maias e a cosmogonia deste povo remonta 

não só a construção histórica em que a Guatemala está fundada, mas 

também reforça os alicerces em que se sustentam a criação narrativa local. A 

solidificação dos mitos dessa sociedade antiga foi realizada a partir da 

oralidade, de geração em geração, para a manutenção dos relatos existentes 

desde o surgimento desse povo e permanecem na cultura guatemalteca até a 

atualidade, como é possível perceber pelas referências feitas dentro deste 

romance. 

    

3.4 O insólito, o místico e o supersticioso na narrativa 
 

O último aspecto que se destaca desta narrativa de Rey Rosa está 

entrelaçado ao insólito a partir do místico que, algumas vezes, aparece unido 

ao cotidiano guatemalteco pelas lendas maias, e o supersticioso, que se 

instaura pelos pensamentos e pressentimentos das personagens em 

algumas situações que ocorrem.  

Também se nota, principalmente, na segunda parte do livro, intitulada 

Nepente, o universo insólito que envolve o sanatório Lara Kubelka e os 

acontecimentos narrados dentro deste espaço. Os comportamentos de Clara 

e, depois, de Cayetano ao ser internado no hospital se modificam pelo uso 

das drogas que lhes são medicadas em seus tratamentos. Antes dos 
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capítulos Nepente e Sanátorio Suspenso a narrativa parecia deslizar por 

veredas supostamente comuns, em que o cotidiano violento e os retratos da 

Guatemala preponderavam a história.  

Clara e Javier deixam nítida a percepção deles quanto aos vulcões 

que rodeiam a capital e o resto do país. O advogado não gosta de olhá-los e 

Clara acredita que eles possuem poderes e que regem o destino dos 

cidadãos guatemaltecos:  

- […] ¿Saben? Yo creo que en realidad este país es 
como es por culpa de esos volcanes. ¡Nos controlan! – 
exclamó –. O alguien nos controla desde allí – dirigió la vista 
al más alto de los tres.  
Los hombres se miraron entre sí. 
- Es posible, Clarita – le dijo el jefe –, pero yo creía que 
ya no se te ocurrían esas cosas. ¿No dejaste de fumar? 
- No te burlés – respondió Clara –, yo presiento cuando 
algo malo va a pasar, y estoy sintiéndolo ahora. Te lo digo 
desde lo más profundo de mi ser, es algo que sé que tiene 
que ver con esos volcanes. (REY ROSA, 2012, pp. 20-21)171 

 

Esse fragmento é um dos que revelam o conceito que se tem pelas 

personagens em relação à presença dos vulcões na Guatemala. Mais do que 

estruturas geológicas e elementos da paisagem natural do país as 

personagens atribuem aos vulcões uma aura mística que lhes outorga a 

possibilidade de reger os acontecimentos e moldar o destino de quem vive ali 

por seus poderes extraordinários.  

Essa ideia que Clara sustenta sobre os vulcões e reforça com seus 

pressentimentos acerca dessas grandes estruturas está em segundo plano 

até a metade da narrativa e poderia ser até ignorada pelo leitor. Entretanto, 

após a suspeita de Cayetano de onde estaria vivendo Clara a narrativa 

conduz o leitor para uma espécie de caminho dentro de um labirinto 

psicológico que reforça a ideia de um mundo com elementos fantásticos 

compartilhados pelo mundo real. A imagem dos vulcões como proscênio é a 

                                                        
171 - [...] Quer saber? Eu acho que na verdade este país é como é por culpa dos vulcões. 
Eles nos controlam! – exclamou. – Ou alguém nos controla de lá. – Dirigiu o olhar ao mais 
alto dos três.  
Os homens se olharam. 
- É possível, Clarita – disse o chefe –, mas eu achava que essas coisas não passavam mais 
pela sua cabeça. Você não parou de fumar? 
- Sem brincadeira – respondeu Clara –, eu pressinto quando alguma coisa ruim vai 
acontecer, e eu estou sentindo isso agora. Digo do mais profundo do meu ser, é alguma 
coisa relacionada a esses vulcões. (REY ROSA, 2013, pp. 23-24)  
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porta de entrada para o universo insólito que está presente na segunda parte 

da narrativa.  

O insólito e o cruzamento dos dois mundos começa a ser percebido 

quando o narrador descreve as sensações de Javier após o sequestro de 

Clara e as mudanças comportamentais da moça com o uso dos 

medicamentos: 

La sensación de lujo, de molicie, era casi opresiva; 
embriagaba a Javier de una forma no siempre placentera. El 
hábil abogado podía <<dejarse ir>> - aunque sólo por 
momentos. Más allá del placer y la divagación, más allá de 
los siete valles y las siete cadenas de montañas, la gran 
ciudad, adonde estaba condenado a volver cíclicamente, 
persistía. 
Clara aguardaría adormecida en un sueño artificial, química y 
sabiamente dirigido, hasta el momento de su regreso. Y 
entonces él le haría despertar para darle los alimentos 
terrestres (los pondría en su boca con sus propias manos) y 
las bebidas. […] (REY ROSA, 2012, p. 133)172 

 

Neste fragmento, Javier se vê aprisionado ao cotidiano em que ele 

sempre deve retornar por algum motivo, seja pelo trabalho seja para manter a 

aparência de que não havia sequestrado Clara ou para comprar alimentos ou 

para ver seu filho. Esse mundo em que vive com Clara dopada ao mesmo 

tempo lhe é agradável e opressor. Não se sente confortável porque sabe que 

não é uma situação normal, além de ser o que possui consciência do que 

está acontecendo ali. O narrador enfatiza o entrecruzamento dos mundos 

com esse vaivém cíclico a que está fadado a cumprir Javier e também na 

construção da imagem acerca do “sono artificial” de Clara e os “alimentos 

terrestres” ofertados pelo advogado.  

Além disso, a escolha do vocabulário conduz o leitor para um 

ambiente fora de um padrão consciente, remetendo à embriaguez, à 

suavidade, ao luxo, ao prazer e à divagação em que estão cercadas as 

personagens. Nada parece ser real dentro desse cenário apresentado, 

                                                        
172 A sensação de luxo, de suavidade, era quase opressiva; embriagava Javier de uma forma 
nem sempre prazerosa. O hábil advogado podia se “deixar levar” – embora apenas por 
momentos. Para além do prazer e da divagação, dos sete vales e das sete cadeias de 
montanhas, a grande cidade, aonde estava condenado a voltar ciclicamente, persistia.  
Clara aguardaria adormecida em um sono artificial, química e sabiamente dirigido, até o 
momento de sua volta. E então ele a faria despertar para lhe dar os alimentos terrestres (os 
colocaria em sua boca com as próprias mãos) e as bebidas. [...] (REY ROSA, 2013, pp. 150-
151) 
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apesar de sempre estar relacionado com o real, como se percebe pela 

necessidade de Javier ter de voltar à capital e aos negócios ou pelos outros 

elementos que tecem a narrativa, pois possuem natureza do mundo real, mas 

funcionam como peças do insólito.173  

O real e o não real vão se apoderando juntos da narrativa na medida 

em que o leitor vai conhecendo o entorno em que vivem Clara e Javier e as 

ações que envolvem o sanatório que os dois projetaram. O místico também 

funciona como ingrediente para reforçar a noção de um lugar não comum em 

que vivem as duas personagens.  

Em dois trechos do romance isso se torna mais claro: primeiro, o ritual 

que Pablo fazia para acender o fogo para o casal; segundo, a impressão que 

teve Cayetano, personagem não residente desse universo onírico, tem ao 

chegar ao chalé onde vivem o advogado e sua amante sequestrada: 

Por las tardes, Pablo olía presidir el ritual del fuego. Rajado el 
resinoso ocote, preparadas las ramitas secas de eucalipto y 
los troncos rollizos de roble o encino, se introducía de cuerpo 
entero, ligeramente encorvado, en la enorme boca de piedra 
y ladrillos color humo. […] (p.138) 
[…] Cayetano tuvo la impresión de encontrarse en una 
especie de cripta – recordó la de Esquipulas, donde estaba el 
Cristo negro y milagroso. Era el olor del incienso, pensó, y la 
luz, o la penumbra, más bien, lo que traía esos recuerdos. 
[…] (REY ROSA, 2012, pp. 143-144)174 

 

No primeiro fragmento, o narrador enfoca a narrativa na cena de 

Pablo, um indígena que ainda mantém seus laços com sua comunidade maia 

ativamente, acendendo o fogo na lareira do chalé do casal. Entretanto, o 

relato não é meramente comum, pois é visto como um ritual que permite a 

transcendência do corpo e da alma para outro espaço. A própria descrição da 

lareira e da chaminé remontam elementos que não estariam presentes no 

mundo real, quando Pablo adentra na “boca de pedra e tijolos”.  

                                                        
173 Poderia ser considerado, neste ponto, uma presença de um realismo mágico na narrativa 
pelas sensações das personagens e pelas descrições de ambiente e cenário apresentadas. 
O limite entre o real e o não acaba sendo destacado ao leitor nesses capítulos como se 
fossem pertencentes a este universo mencionado anteriormente. 
174 À tarde, Pablo costumava presidir o ritual do fogo. Rachado o resinoso pinho, preparados 
os raminhos secos de eucalipto e os troncos roliços de carvalho ou sobreiro, introduzia-se de 
corpo inteiro, ligeiramente curvado, na enorme boca de pedra e tijolos cor de fumaça. (p. 
158) 
[...] Cayetano teve a impressão de se encontrar em uma espécie de cripta – lembrou a cripta 
de Esquipulas, onde estava o Cristo Negro e milagroso. Era o cheiro de incenso, pensou, e a 
luz, ou a penumbra, que traziam essas lembranças. [...] (REY ROSA, 2013, p. 163) 
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É importante destacar que para a cultura maia o maior deus em seu 

panteão é o senhor do fogo, Itzamná, que também está relacionado ao 

processo de morte e renascimento da vida na natureza. Dessa maneira, não 

seria errado afirmar que a figura de Pablo acendendo o fogo reforça e aponta 

para a ancestralidade maia presente no texto e a mística inerente a essa 

construção. A crença dos maias em seu mais importante deus e o ritual do 

fogo a que assistem Clara e Javier também indicam um universo além do 

real.   

O segundo excerto também assinala esse ambiente diferente em que 

está vivendo o casal. A impressão que Cayetano tem do lugar o faz lembrar 

da caverna em que está o Cristo negro, conhecido como milagreiro. Este 

cenário de que se lembra o rapaz corrobora a aura aplicada no chalé, pois a 

claridade não é boa, o cheiro de incenso preenche o espaço e a ideia de 

milagres ou atitudes sobrenaturais constroem a semântica e a imagem para o 

leitor.  

A partir disso, a narrativa começa a mostrar os pressentimentos e 

medos de Cayetano quanto ao lugar e a maneira como Clara parece cada 

vez mais mecânica e menos humana para o rapaz. Para ele, que não fazia 

parte daquele universo, algo não se encaixava nas descrições e nas falas 

das outras personagens.  

Com isso, o medo e a tensão percorrem os relatos da conversa entre o 

guarda-costas e o casal. A todo momento, Cayetano indica que as 

expressões de Clara são estranhas, que a moça se movimentava de maneira 

lenta, ou que ela não é ela mesma ou que existia algo errado com sua antiga 

patroa, mas não conseguia identificar o quê.  

A saída de Cayetano do chalé de Javier e Clara leva o rapaz a um 

caminho que o permitirá conhecer esse universo insólito. Quando sofre um 

acidente de moto, o rapaz começa a perceber esse mundo em que está Clara 

também, que parece natural, mas está fora dos padrões que ele conhece. O 

relato de seu acidente é carregado de elementos que ampliam o místico e o 

simbólico. A descrição da dor do rapaz e o perfil dos vulcões mostrados ao 

leitor confirmam esse pensamento: 

Le pareció que su propio dolor físico estaba en todo lo que le 
rodeaba, lo envolvía. Aumentaba y disminuía, el dolor – y el 
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espacio circundante – con el ritmo de su respiración. El dolor 
era como una bruma que flotaba en el paisaje de piedra y 
agaves y conos de volcanes, en el aire negro, y hasta en la 
fina red de débiles estrellas en lo alto. Pero llegó el momento 
en que también el dolor parecía que lo abandonaba; se 
expandía, alejándose de él – como la aureola de una 
explosión – con el grito que lanzó (pidiendo ayuda - ¿pero a 
quién?). Las telarañas de nubes se estremecieron levemente. 
Cerró los ojos. (REY ROSA, 2012, pp. 149-150)175 

 

As imagens que são reveladas ao leitor neste fragmento possibilitam a 

estruturação da narrativa que indica uma transformação para a personagem. 

A maneira como é descrita a dor do rapaz e como a paisagem ao redor 

conflui para esse episódio dão o tom neste trecho da narrativa. No final do 

deste parágrafo, o narrador mostra a seguinte cena: 

Alcanzó a oír las olas del lago que chocaban en la orilla; 
luego hacían el ruido de mil bocas que chupaban el aire entre 
las piedras. Sintió un aleteo pesado. Intentó levantar los 
párpados, pero no alcanzó a ver el búho que pasó volando 
sobre él y le rozó un hombro con una de sus grandes alas 
extendidas. El ulular del ave llegó a su conciencia como si 
proviniera de otro mundo. (REY ROSA, 2012, p. 150)176 

 

Este fragmento aponta o momento em que Cayetano perde a 

consciência e ingressa no universo insólito. O ambiente remonta um cenário 

incomum, com os sons das ondas chocando-se contra a margem, que são 

comparados ao barulho feito por mil bocas. Essa ideia também remete aos 

ventos que sopram em volta do Lago Atitlán e não permitem navegação 

neste lugar em determinadas horas, mas também relembram a cultura maia e 

o significado desses ventos.  

O mesmo se entende da presença da coruja neste contexto, pois é 

uma figura simbólica para diversas culturas, inclusive para a maia. Dentro da 

cultura maia, conforme Galvez (2006), esse animal representava a sabedoria 

                                                        
175  Pareceu-lhe que sua própria dor física estava em tudo que o rodeava, o envolvia. 
Aumentava e diminuía, a dor – e o espaço circundante –, com o ritmo de sua respiração. A 
dor era como uma bruma que flutuava na paisagem de pedra, agaves e cones de vulcões, no 
ar negro, e até a fina rede de frágeis estrelas no alto. Mas chegou o momento em que 
também a dor parecia abandoná-lo; se expandia, afastando-se dele – como a auréola de 
uma explosão – com o grito que lançou (pedindo ajuda – mas a quem?). As teias de nuvens 
estremeceram levemente. Fechou os olhos. (REY ROSA, 2013, pp. 169-170) 
176 Conseguiu ouvir as ondas do lago que se chocavam contra a margem; depois faziam o 
barulho de mil bocas chupando o ar entre as pedras. Sentiu um adejar pesado. Tentou 
levantar as pálpebras, mas não conseguiu ver a coruja que passou voando em cima dele e 
roçou um ombro seu com uma das grandes asas estendidas. O ulular da ave chegou a sua 
consciência como se viesse de outro mundo. (REY ROSA, 2013, p. 170) 
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dentro do território sagrado de Mayab. Em determinada ocasião o animal foi 

punido porque convocou uma assembleia para irritar o pavão real após um 

banquete, porém não conseguiu pronunciar nenhuma palavra e desapareceu 

desesperado na escuridão. Dentro da cultura maia, a coruja é vista como a 

mensageira do mundo de além das fronteiras do real. Assim, a sua aparição 

neste momento é crucial para a continuação dos relatos que possuem um 

teor insólito. 

Dessa maneira, o rapaz perde a noção da realidade pela dor que 

sente após seu acidente e a maneira como tal fato é descrito na narrativa dá 

a entender que Cayetano será transferido do plano do mundo real para 

frequentar o mundo insólito em que Clara está presente naquele momento: 

ele será levado ao sanatório Lara Kubelka para ser tratado. 

Os relatos que se seguem a partir da entrada de Cayetano no hospital 

estão repletos de dados que permitem a dúvida entre o que seria real ou 

imaginário dentro do cenário mostrado ao leitor. Desde sua chegada, os 

acontecimentos dentro do sanatório parecem não pertencer à realidade e 

conduzem a um lugar em que o tempo e o espaço não respondem às regras 

cronológicas e espaciais do mundo real: 

El tiempo que había mediado entre el accidente y la vuelta a 
la conciencia le parecía mucho más largo que dos o tres 
días. Más bien meses, pensó. Los recuerdos – la visita a la 
casa del lago, su estancia en el apartamento de Clara, su 
último viaje a Jalpatagua – parecían venir todos de un lugar 
muy lejano. Los veía como a través de un telescopio, pero a 
inversa, con el ojo en el objetivo, el ocular apuntando a la 
inmensidad del pasado. Había demasiadas cosas que no 
lograba recordar. Incluso este cuarto, donde había 
despertado, no era el mismo; la ventana estaba en el mismo 
lugar, y la puerta también, pero el techo parecía muchísimo 
más bajo. […] (REY ROSA, 2012, p. 155)177 

 

As dimensões do real e as fronteiras com o imaginário são perdidas 

neste excerto em que se descreve a percepção de Cayetano sobre o lugar 

                                                        
177 O tempo que havia passado entre o acidente e a volta da consciência lhe parecia muito 
mais prolongado do que dois ou três dias. Como se fossem meses, pensou. As lembranças – 
a visita à casa do lago, a estada no apartamento de Clara, a última viagem a Jalpatagua – 
pareciam vir todas de um lugar muito distante. Via-as como se através de um telescópio, 
mas ao contrário, com o olho no objetivo, o ocular apontando a imensidão do passado. Havia 
coisas demais que não conseguia lembrar. Inclusive aquele quarto, onde havia despertado, 
não era o mesmo; a janela estava no mesmo lugar e a porta também, mas o teto parecia 
muitíssimo mais baixo. [...] (REY ROSA, 2013, p. 176) 
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em que está e sobre suas memórias. Nesse sentido, a teoria defendida por 

Rosalba Campra 178  é válida, pois existe um mundo que é inteiramente 

natural, ou que aparenta ser assim, mas que foge da compreensão do leitor e 

da própria personagem.  

Cayetano reconhece o ambiente, suas estruturas e elementos, 

contudo, não consegue relacioná-los com algum ponto de sua realidade e, 

assim, assimilá-los e essa nova realidade à qual está submetido se apresenta 

similar ao que ele conhece dentro de uma perspectiva anônima aos seus 

sentidos. A sua memória engana-o constantemente ao tentar recobrar o 

passado e associá-lo ao presente vivido e as suas lembranças são vagas e 

distantes.  

Do mesmo modo, compreende-se que a personagem se vê presa em 

um universo estranhamente familiar, como aponta Freud179. A comparação 

que o narrador traz sobre as memórias de Cayetano e um caleidoscópio ao 

contrário corrobora essa ideia de um ambiente estranhamente familiar, mas 

corrompido por uma falha de memória, que deixa lacunas a serem 

preenchidas e possibilita os questionamentos do guarda-costas neste 

momento. Em outro trecho essa ideia é reafirmada pelo narrador a partir da 

percepção de Cayetano: 

El corredor – una hilera de puertas blancas – era más largo 
de lo que había imaginado. El techo de lámina, con forma de 
medialuna, tenía tres veces la altura del cuarto, y los 
travesaños estaban tensados por cables de acero. Todo 
daba una impresión de liviandad; como si estuviera 
suspendido en el aire, sintió. […] (REY ROSA, 2012, p. 
156)180 

 

Neste fragmento, tem-se a ideia de que à medida que Cayetano vai 

conhecendo o lugar em que está mais parece desconhecê-lo e compreendê-

lo. Suas impressões são confusas e sua noção de espacialidade é 

completamente frágil. Seus passos hesitantes e o silêncio no hospital, mais 

adiante na narrativa, dão abertura para um suspense projetado em um terror 

                                                        
178  El mundo puede ser enteramente natural, inscribirse en un sistema de realidad 
identificable, y sin embargo escapar a la comprensión. (CAMPRA, 2008, p. 136).  
179 (1919, p.3). 
180 O corredor – uma fileira de portas brancas – era mais longo do que havia imaginado. O 
teto de placas de forma de meia-lua tinha três vezes a altura do quarto e os travessões eram 
tensionados por cabos de aço. Tudo dava a impressão de leveza: como se estivesse 
suspenso no ar, pensou. [...] (REY ROSA, 2013, p. 177) 



 
 

175 
 

psicológico causado pelo narrador no leitor assim como na própria 

personagem.  

Os sonhos que o guarda-costas tem em seu período de recuperação 

(enclausuramento) no hospital também reforçam a ideia do insólito a partir do 

ambiente em que ele se encontra e das informações vagas que o leitor 

possui: 

Volvió a cerrar los ojos y se quedó dormido una vez más. Al 
despertar de nuevo, poco antes de mediodía, no estaba 
seguro si aquella visión había sido un sueño o si había visto 
un mono real. (p. 157) 
[...]  
Esa noche soñó que iba en auto por un camino de montaña. 
De pronto el volante ya no conectaba con las llantas 
delanteras, sino con las traseras, y el pedal de freno no 
funcionaba. (REY ROSA, 2012, p. 162)181 

 

No primeiro sonho, existe o questionamento do que o guarda-costas 

consegue distinguir do real e do imaginário e de seu nível de lucidez. O 

segundo sonho se assemelha bastante à ideia que o narrador traz sobre o 

caleidoscópio ao contrário e a percepção de Cayetano sobre a situação, 

como se tudo estivesse invertido ou fora do lugar dentro de uma realidade 

aparentemente natural, mas desconfortável. 

Assim, enquanto está sob efeito dos medicamentos que lhe são dados 

no sanatório, Cayetano não consegue estabelecer os limites entre o real e o 

imaginário, tendo sua consciência transitando entre os dois universos 

constantemente e sem indicação de tempo e espaço definidos. O rapaz não 

consegue saber se os macacos que vê são reais ou não assim como o choro 

durante a noite e os gritos de crianças brincando no transcorrer do dia.  

A imagem que ele possui das enfermeiras e do médico que lhe visitam 

frequentemente também fogem da percepção do real, pois, por exemplo, as 

mãos do médico lhe chamam a atenção pelo tamanho e brancura 

desproporcional, da mesma maneira que os olhos da uma enfermeira que ele 

                                                        
181 Cayetano voltou a fechar os olhos e dormiu de novo. Ao despertar outra vez, pouco antes 
do meio-dia, não tinha certeza se aquela visão tinha sido um sonho ou se havia visto um 
macaco de verdade. (p. 178) 
[...]  
Essa noite, sonhou que ia de carro por uma estrada na montanha. De repente, o volante não 
estava mais ligado às rodas dianteiras, e sim às traseiras, e o pedal de freio não funcionava. 
(REY ROSA, 2013, p. 184) 
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não reconhece a princípio. Sua consciência só é recobrada quando decide 

fingir que toma os medicamentos e, após isso, escapar do sanatório. 

Portanto, em Los Sordos, tem-se a reafirmação da estética da 

violência a partir dos quatro pontos destacados anteriormente: a denúncia e 

os retratos da Guatemala atual juntamente com a construção de uma 

linguagem que preza o silêncio, o silenciamento e/ou a falta de comunicação, 

assim como as lendas e tradições maias, que resistem aos avanços da 

globalização e das artimanhas da contemporaneidade e o insólito, 

acompanhado do místico e do supersticioso para possibilitar a eliminação das 

fronteiras entre o real e o imaginário dentro dessa narrativa.  
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DE PIEDRAS ENCANTADAS E CABALLERIZA: 
BREVES ROMANCES COM DIFERENTES PROPOSTAS NARRATIVAS 
 

Neste terceiro capítulo de análise, observam-se dois romances 

presentes na obra Imitación de Guatemala (2014). Os títulos Piedras 

encantadas (2001) e Caballeriza (2006), que pertencem a esta compilação, 

foram publicados separadamente pelo autor em ocasiões diferentes. Foram 

reunidos, juntamente com outros dois romances (Que me maten si... [1996] 

e El cojo bueno [1996]), sob a seguinte perspectiva: teoricamente se tratam 

de romances policiais que possuem a violência como tema comum. 

Entretanto, quando estudadas profundamente, percebe-se que defini-las 

apenas como romances policiais com a violência como temática não seria 

cabível, levando-se em consideração que ambas buscam enfatizar os vários 

caminhos e os atalhos da violência estrutural existente na sociedade 

guatemalteca, refletida na sua literatura contemporânea, além de se 

mostrarem como propostas narrativas que instigam a curiosidade do leitor 

pela forma que são construídas.  

Em Piedras Encantadas, a partir de uma narrativa fragmentada que vai 

apresentando várias cenas a princípio desconectadas mostram-se os motivos 

e as consequências relacionadas ao atropelamento de um menino nas ruas 

da capital guatemalteca, aliados a uma visão frustrada sobre a vida urbana 

no país. 

Já em Caballeriza tem-se um narrador protagonista, como em El 

Material Humano, que propõe um enredo ficcional a partir de uma experiência 

vivida por ele: o incêndio do estábulo de uma importante família guatemalteca 

e os segredos guardados dentro deste núcleo familiar que se revelam com o 

assassinato de seus animais preciosos. O desenvolvimento da trama se dá 

pelas impressões de um narrador que vivenciou os acontecimentos 

posteriores ao incêndio e a violência desencadeada por isso e por outros 

motivos.  

Assim, nessas duas narrativas, também é possível perceber a estética 

da violência a partir da estrutura textual utilizada pelo autor assim como pelos 

elementos narrativos propostos. Relacionam-se as narrativas analisadas 

neste capítulo com as narrativas expostas nos capítulos anteriores para, 
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dessa forma, expor solidamente as bases da estética da violência na obra de 

Rey Rosa. 

4.1  Piedras Encantadas: retratos de uma Guatemala pós-guerra em um 
jogo narrativo   

 

Dividida em mais de vinte capítulos que possuem quatro páginas no 

máximo cada, a narrativa se produz a partir da busca do detetive Rastelli em 

desvendar o atropelamento do filho adotivo de uma senhora de classe média-

alta. Suspeita-se de um atropelamento intencional já que a senhora está em 

pleno processo de divórcio e o seu esposo é um homem que ascendeu 

rapidamente nos negócios. A narrativa, entretanto, não se compõe 

linearmente como um relato das experiências e das descobertas desta 

personagem investigadora, mas se fragmenta e direciona o leitor para cenas 

aparentemente secundárias que, ao final, acabam por tecer juntas uma rede 

de histórias interconectadas por detalhes para construir o desfecho. Desse 

modo, Piedras Encantadas é um romance muito curto, mas que atua como 

ponto de condensação da problemática guatemalteca e suas diversas formas 

de violência. 

Além disso, assim como em El Material Humano e em Los Sordos, 

tem-se o retrato da vida urbana na capital guatemalteca e, neste caso, uma 

frustração pelos problemas latentes desta sociedade recém-saída de uma 

guerra civil de trinta e seis anos de duração. O prefácio da narrativa 

apresenta uma Guatemala repleta de elementos desencantadores que 

refletem a desesperança quanto a possíveis mudanças em um futuro 

próximo: 

Guatemala, Centroamérica. 
El país más hermoso, la gente más fea. 
Guatemala. La pequeña república donde la pena de 

muerte no fue abolida nunca, donde el linchamiento ha sido 
la única manifestación perdurable de organización social.  

Ciudad de Guatemala. Doscientos kilómetros 
cuadrados de asfalto y hormigón (producido y monopolizado 
por una sola familia durante el último siglo). Prototipo de la 
ciudad dura, donde la gente rica va en blindados y los 
hombres de negocios más exitosos llevan chalecos antibalas. 
[…] 

[…] Para subir al décimo piso de una <<torre>> - 
estás en el sector privilegiado – tomas el elevador. (Pero hoy 
no funciona.) 
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Aquí (casi) nada es como piensas. [...] 
No olvides que estás en Guatemala. […] Dicen que en 

una de las casetas venden polvo de coca y piedras de crack. 
Más vale no protestar. (REY ROSA, 2014, pp. 209-210)182 

 

Os trechos acima retirados do prefácio da obra são alguns exemplos 

da frustração da personagem Joaquín Casasola de voltar a viver novamente 

na Guatemala depois de anos morando na Espanha. Mais do que isso, a 

citação revela um cenário desanimador a partir da perspectiva de um nativo 

dentro de seu próprio país.  

Sendo escrito mais de dez anos antes de Los Sordos, o prefácio de 

Piedras encantadas constrói um ambiente que ainda estaria presente no 

romance publicado uma década mais tarde. A questão dos linchamentos 

dentro da sociedade guatemalteca é destacada nos dois romances e 

reafirmam uma prática violenta que se mantém no cotidiano nacional por 

gerações como uma organização social bem-sucedida e durável, conforme 

aponta o autor.  

Além disso, mostram-se ao leitor as instituições sociais falidas, mas 

que ainda se sustentam dentro da sociedade guatemalteca atual como um 

sistema judiciário ultrapassado que ainda tem em suas bases a prerrogativa 

da pena de morte legal e ilegalmente ou um fracassado avanço tecnológico 

no qual nem sempre os elevadores dos prédios empresariais ou residenciais 

de luxo funcionam. Também se percebem as diferenças entre as classes 

sociais e os privilégios dos mais abastados, que podem se proteger com 

coletes à prova de balas e carros blindados (ou contratando guarda-costas, 

como em Los Sordos) e ainda podem monopolizar o poder político por todo 

                                                        
182 Guatemala, América Central. 

O país mais lindo, a gente mais feia. 
Guatemala. A pequena república onde a pena de morte não foi abolida nunca, onde o 
linchamento tem sido a única manifestação perdurável de organização social.  
Ciudad de Guatemala. Duzentos quilômetros quadrados de asfalto e concreto (produzido e 
monopolizado por uma só família durante o último século). Protótipo da cidade difícil, onde a 
gente rica vai dentro de carros blindados e os homens de negócios mais bem-sucedidos 
usam coletes à prova de balas. […] 
[…] Para subir até o décimo andar de uma <<torre>> - está no setor privilegiado – você pega 
o elevador. (Mas hoje ele não funciona.) 
Aqui (quase) nada é como você pensa. [...] 
Não esqueça que está na Guatemala. […] Dizem que em uma das barracas vendem cocaína 
e pedras de crack. Melhor não protestar. (Tradução nossa) 



 
 

180 
 

um século na capital enquanto a população mais pobre sofre com a violência 

e o descaso diretamente.  

Vale ressaltar que tanto os ricos como os pobres estão propensos à 

violência no país, como é o caso da personagem Juan Luis Luna no romance 

El cojo bueno, que é sequestrado por alguns antigos colegas de colégio 

porque seu pai era extremamente rico ou as próprias figuras retratadas acima 

no prefácio. Assim, a convivência com a violência se faz presente no 

cotidiano guatemalteco independente de sua classe social. A única diferença, 

porém, é como cada classe pode lidar com isso a partir dos recursos que 

possuem em mãos.  

Joaquín Casasola, como em uma conversa com o leitor (ou consigo 

próprio, mas sem muita certeza disso), na qual ele elabora um panorama 

breve da sociedade guatemalteca, mais de uma vez, reforça a ideia de não 

se esquecer de que se está na Guatemala e não em outro lugar. A 

manifestação ficcional de tal fato ocorre como uma espécie de aviso: não se 

engane ou não se confunda, pois, o país pode ter suas belezas naturais, 

entretanto, seus problemas sociais são latentes e as aparências 

provavelmente irão iludi-lo dentro deste cenário.183  

A personagem com esta afirmação também aponta para o jogo 

estabelecido na narrativa em que o leitor deve atentar-se para não ser 

enganado pelas características e ações iniciais das personagens 

apresentadas. É o que acontece, por exemplo, com a apresentação da 

personagem Armando Fuentes, amigo de Joaquín: 

Armando Fuentes era de Cobán (dicen que los de Cobán 
sólo comen y se van), donde ejercía como agente en el 
tráfico de cardamomo para los compradores árabes o, en los 
años de vacas flacas como aquél, en el comercio de frijol y 
maíz. Vivía con su mujer y dos hijos en las afueras de la 
cabecera provincial <<en una calma monástica>> – aparte de 
las aventuras que corría con sus amigos de la capital. […] 
(REY ROSA, 2014, p. 212)184 

                                                        
183 O narrador de El Asco (1997), de Castellanos Moya, apresenta similarmente um cenário 
desolador e uma descrença forte no sistema social salvadorenho. Toda a identidade nacional 
pregada no país e diversos elementos da cultura salvadorenha são julgados, questionados e 
condenados nesta narrativa. A frustração é a perspectiva mais emblemática no romance.   
184 Armando Fuentes era de Cobán (dizem que os de Cobán somente comem e se vão), 
onde trabalhava como agente no tráfico de cardamomo para os compradores árabes ou, nos 
anos de vacas magras como aquele, no comércio de feijão e milho. Vivia com sua mulher e 
dois filhos nos arredores da cabeceira provincial <<em uma calma monástica>> – isolado 
das aventuras que corria com seus amigos da capital. […] (Tradução nossa) 
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Apesar de ser apresentado como um oportunista nos negócios, 

Armando não apresenta traços de uma personagem que comete atrocidades 

para sobreviver visto que se trata de um comerciante que se utiliza de meios 

alternativos para sustentar a si próprio e à sua família. Sua situação se 

complica quando atropela Silvestre acidentalmente na avenida de las 

Américas e foge do local do acidente. Ao invés de parar, socorrer o menino e 

justificar o ocorrido como um evento acidental, Armando prefere fugir e se 

abrigar no apartamento de seu amigo Joaquín.  

Casado e pai de dois filhos, Armando tem uma atitude que não revela 

compaixão pelo próximo quando confrontado por um momento inesperado. 

Como tal episódio poderia afetar seus negócios assim como seu nome e sua 

família, prefere esconder-se. A narrativa neste ponto também aponta para a 

atitude usual, segundo o narrador descreve185, praticada pelos motoristas 

guatemaltecos de não parar quando ocorrem acidentes para evitarem 

problemas ocasionais. A negligência de Armando frente ao acidente em que 

se envolveu demonstra um perfil diferente daquele que foi anunciado 

anteriormente em sua descrição e confirma o pensamento formulado por seu 

amigo no prefácio citado.  

Do mesmo modo, o aviso inicial de Joaquín reverbera em outras 

partes da narrativa, principalmente quando se revelam suspeitas de um 

atropelamento proposital para atingir a família adotiva de Silvestre. A ideia do 

prefácio se confirma com a afirmação ao longo da narrativa de que o menino, 

de origem belga, faz parte de uma rede de tráfico de crianças, comum no 

país tanto como forma exportação de crianças guatemaltecas para a Europa 

como de pequenos europeus para os países centro-americanos.  

Tal concepção poderia ser considerada absurda, levando-se em 

consideração a forma com que é revelada ao leitor a partir de um simples 

atropelamento, mas que revelaria uma rede de corrupção e de tráfico de 

menores frequente na região. As suspeitas são colocadas nas falas do 

jornalista Bizcocho: 

[…] – El niño era belga, huérfano. Había sido adoptado. 
Parece que pasó por dos familias de aquí. El carro que lo 

                                                        
185 [...] Ésa era la reacción típica, el reflejo de los automovilistas guatemaltecos: no detenerse 
nunca, para evitar complicaciones. (REY ROSA, 2014, p. 214) 
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atropelló y se dio a la fuga, como que es o era de su ex 
padrastro. […] 
– Eso es lo más raro. […] Unos familiares suyos están en el 
país. Vinieron a buscarlo. Como que el tráfico de niños 
funciona también de allá para acá, ¿no? Sí. A ellos les 
gustan los inditos; pues a nosotros, los canchitos. Traté de 
localizarlos, pero nada. Eso es todo lo que sé. No puedo ir 
más allá – concluyó –, ni puedo retroceder. (REY ROSA, 
2014, pp. 259-260)186 
 

As suspeitas do repórter são ironizadas e ignoradas por Joaquín 

porque este acredita na palavra de seu amigo Armando. Entretanto, dois 

aspectos devem ser considerados quanto às falas da personagem jornalista. 

O primeiro detalhe se refere ao fato de que o rapaz, que deveria cuidar de 

Silvestre enquanto o menino andava a cavalo na praça, recebeu uma boa 

quantia para que estivesse desatento e não cuidasse realmente do garoto 

naquele momento. O rapaz revela este detalhe ao ser interrogado pela polícia 

e ser acusado de negligência criminal. Curiosamente, o perfil do homem que 

lhe deu o dinheiro é desconhecido. Dessa forma, negar que o atropelamento 

de Silvestre havia sido intencional, mesmo que Armando não tivesse 

participado diretamente, é um ponto a ser discutido e permite ao leitor 

questionar sua percepção daquilo que lhe é mostrado partindo, novamente, 

da premissa ofertada por Joaquín desde o início. 

O segundo ponto a ser ponderado tem a ver com a denúncia feita em 

relação ao tráfico de crianças na região. A temática é abordada não só nesta 

narrativa, mas também no romance Que me maten si..., em que as 

personagens Emilia e Lucien são mortas por investigar um orfanato na 

Guatemala que está sob suspeitas de traficar crianças de outras regiões do 

país para uma área próxima à Livingston.187  

                                                        
186 […] – O menino era belga, órfão. Havia sido adotado. Parece que passou por duas 

famílias daqui. O carro que o atropelou e fugiu, ou é ou era de seu ex-padrasto. […] 
– Isso é o mais estranho. […] Uns familiares do menino estão no país. Vieram buscá-lo. 
Como o tráfico de crianças funciona também de lá para cá, não? Sim. Eles gostam dos 
indiozinhos; pois nós, dos branquinhos. Tratei de localizá-los, mas nada. Isso é tudo o que 
sei. Não posso ir além disso– concluiu–, nem posso retroceder. (Tradução nossa) 
187 Segundo o Relatório Global sobre o Tráfico de Pessoas, publicado em 2016, na região 
centro-americana e caribenha, sessenta e quatro por cento das vítimas desse crime são 
menores de idade. Apesar das narrativas analisadas serem anteriores ao relatório citado, 
isso revela uma prática enraizada na sociedade denunciada e que perdura atualmente com 
números alarmantes. Este relatório igualmente aponta a relação entre conflitos, fluxos 
migratórios e os altos números do tráfico de pessoas, pois o primeiro fator contribui para a 
fragilização desses indivíduos, que são levados a imigrar de suas terras em períodos de 
guerras, para lugares mais tranquilos. Esse fluxo migratório indesejado pode ocasionar uma 
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Assim como em Los Sordos e em El Material Humano, Rey Rosa 

introduz nesta narrativa a questão dos indígenas dentro da sociedade 

guatemalteca e como a atual Guatemala foi levantada às custas desta 

população escravizada por séculos. O primeiro parágrafo do capítulo 3 de 

Piedras Encantadas é um exemplo disso: 

La Reforma. 
Paseo de la Reforma. 
La despiadada reforma que abolió el derecho de los 
indígenas guatemaltecos a sus tierras comunales para que 
fueran convertidas en plantaciones de café, era 
conmemorada por el nombre de la ancha avenida por donde 
rodaban – avenida abierta, aplanada y pavimentada por los 
mismos indígenas cuyas tierras habían sido usurpadas por 
aquella reforma. (REY ROSA, 2014, p. 220)188 
   

Dessa maneira, o autor traz em diversas narrativas suas a 

necessidade de se discutir sobre os problemas históricos cristalizados na 

sociedade guatemalteca e que refletem na atualidade. Nas três narrativas 

analisadas e também em outras usadas como suporte paralelo se percebe a 

violência social como temática e ponto de discussão para uma denúncia dos 

problemas sociais ao mesmo tempo em que se entrelaçam em um jogo 

narrativo estrutural, elaborando uma estética polarizada por uma poética da 

violência.  

A ironia e a incongruência no trecho citado acima reforçam tanto a 

temática da violência quanto uma estrutura textual pautada nesta poética, 

pois, mais uma vez, a escolha do léxico trabalha para confirmar a ideia 

levantada. A avenida nomeada para comemorar uma reforma atroz para os 

indígenas é a mesma avenida que foi construída, aberta, aplanada e 

pavimentada por trabalhadores de origem indígena.  

                                                                                                                                                               
vulnerabilidade e, assim, uma aceitação de condições terríveis para a sobrevivência. 
Remontando a história guatemalteca, entende-se a relação entre os altos números do tráfico 
de crianças e a guerra civil de mais de três décadas no país. Disponível em: 
http://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html. Acesso em 15 de novembro de 
2017. 
188 A Reforma. 

Paseo de la Reforma. 
A impiedosa reforma que aboliu o direito dos indígenas guatemaltecos a suas terras 
comunais para que fossem convertidas em plantações de café, era comemorada pelo nome 
da larga avenida por onde rodavam – avenida aberta, aplanada e pavimentada pelos 
mesmos indígenas cujas terras haviam sido usurpadas por aquela reforma. (Tradução 
nossa) 
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Desse modo, em Piedras Encantadas, mais uma vez o leitor não se 

pode deixar enganar pela aparência das belezas naturais existentes na 

região, mas deve atentar-se para os problemas que estão incrustados em um 

corpo social totalmente atingido pela violência e suas variantes.  

Em outro início de capítulo, o narrador aponta para essa mesma 

quebra da normalidade, indicando a imagem ilusória que foi construída pelos 

arredores da cidade e remontando o passado que se reflete nas ruas e 

avenidas da capital da Guatemala: 

[…] Bajó por la Sexta Avenida hacia el bulevar Liberación 
(conmemorativo del derrocamiento del primer intento de 
gobierno democrático en el istmo). […] Dobló hacia las 
Américas: nuestra avenida de las Américas, <<que no tenía 
nada que envidiar a su homónima neoyorquina>> (ja, ja). 
Para el inspector, las Américas aludía también a la famosa 
Escuela de las Américas, en Carolina del Norte, donde 
algunos de los militares guatemaltecos más sanguinarios de 
la historia reciente habían recibido instrucción especial en 
técnicas de penetración en la sociedad civil, lavado de 
cerebros y tortura. A lo largo de esta avenida, en aquel 
bosquecillo de cipreses del Líbano en el amplio arriate 
central, aparecieron los primeros cadáveres de víctimas de 
las operaciones de limpieza político-social, más de treinta 
años atrás, recordaba el inspector. Apartó la mirada; una 
mujer demente, bastante joven, morena y muy sucia, se 
había acuclillado cerca de un viejo árbol de yuca, y se 
arremangó la falda para mostrar las nalgas y defecar. (REY 
ROSA, 2014, p. 245)189 
 

O excerto acima revela ao leitor abruptamente as condições históricas 

que foram tomadas como base para erguer este estado-nação centro-

americano. As memórias que os lugares trazem ao inspetor são de um 

passado tenebroso e regido pela violência, seja ela fruto da guerra civil ou de 

governos autoritários anteriores a esse acontecimento.  

                                                        
189 […] Desceu pela Sexta Avenida em direção ao bulevar Liberación (comemorativo da 
queda da primeira tentativa de governo democrático no istmo). […] Virou em direção à 
avenida Américas: nossa avenida das Américas, <<que não tinha nada que invejar a sua 
homônima nova iorquina>> (ha, ha). Para o inspetor, las Américas aludia também à famosa 
Escola das Américas, na Carolina do Norte, onde alguns dos militares guatemaltecos mais 
sanguinários da história recente haviam recebido treinamento especial em técnicas de 
penetração na sociedade civil, lavagem cerebral e tortura. Ao longo desta avenida, naquele 
pequeno bosque de ciprestes do Líbano no amplo canteiro central, apareceram os primeiros 
cadáveres de vítimas das operações de limpeza político-social, mais de trinta anos atrás, 
relembrava o inspetor. Afastou o olhar; uma mulher demente, bastante jovem, morena e 
muito suja, havia agachado perto de uma velha árvore de mandioca, e subiu sua saia para 
mostrar as nádegas e defecar. (Tradução nossa) 
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Da mesma maneira que nos dois romances anteriores a questão dos 

ataques à população sob as vestes de limpeza social aparece destacada 

nesta narrativa. Isso demonstra o quanto tais atos influenciaram e ainda 

permanecem fortemente ligados à estrutura social guatemalteca.  

Não é à toa que as narrativas analisadas até o momento escancaram, 

a partir dos retratos projetados e de suas características estruturais, a 

situação histórica, política, econômica e social da Guatemala. Também 

consegue-se compreender o sentimento de frustração em relação a 

propostas de melhorias em um futuro próximo.  

Se forem observadas cronologicamente por suas datas de publicação, 

as três obras demonstram que, em mais de uma década, as mesmas 

temáticas permanecem quase inalteradas e sem soluções aparentes com um 

desfecho melhor e mais favorável para as camadas da população 

diretamente afetadas por todos esses atos. 

Apesar de não serem temáticas novas, a maneira como são trazidas 

ao leitor é que apontam para uma estética diferente nas obras de Rey Rosa. 

A partir deste último trecho, por exemplo, nota-se como o narrador 

redireciona o olhar de seu leitor para aquilo que está oculto nas próprias 

estruturas do texto. Não é a imagem das avenidas que o inspetor está 

percorrendo que é importante, mas a história por trás delas que se torna 

relevante.  

Além disso, o narrador faz questão de terminar o fragmento com uma 

cena nauseante na qual uma mulher defeca em um lugar público sem a 

menor preocupação. A caracterização da transeunte, juntamente com sua 

prática ao ar livre, também reforça uma desestabilização da leitura feita 

naquele momento pelo leitor, que acaba afastando seu olhar do texto assim 

como o fez a personagem, como um ato de repulsa. 

Do mesmo modo, a conduta dessa mulher pode ser entendida como 

um ato de violência com o leitor, que mesmo com as imagens anteriores se 

surpreende com a última cena ao mesmo tempo em que é um ato hostil ou 

de afronta contra o próprio sistema que a violentou por anos ao não lhe 

proporcionar condições dignas de sobrevivência.  

A presença dessa mulher demente dentro da cena narrada aumenta a 

sensação de naturalidade das ações repugnantes dentro do sistema social 
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guatemalteco, pois as atrocidades históricas reveladas pelos pensamentos 

do inspetor realçam essa característica dentro do texto e é complementada 

pela prática da moça ao final.  

Pensando no contexto da narrativa, pode-se mencionar que a 

naturalidade em se praticar atos violentos e inconsequentes está atrelada ao 

cotidiano da cidade onde um motorista prefere não parar para socorrer um 

menino atropelado por ele próprio e na qual também a exploração de mão de 

obra indígena levantou monumentos pela cidade e construiu suas vias ou a 

memória retorcida dentro dos nomes das ruas e avenidas mais importantes 

da cidade.  

Essa naturalização também aparece no romance El Cojo Bueno 

(1996) quando o pai de Juan Luis Luna decide não pagar o resgate do filho 

de nenhuma maneira. Mesmo após o envio do dedo mindinho do pé 

esquerdo do rapaz, o velho se mantém inflexível. O seu pensamento muda 

somente quando os sequestradores resolvem amputar o pé esquerdo de 

Juan e enviá-lo à sua noiva para que esta o entregue ao pai turrão.  

Assim, a brutalidade torna-se natural dentro dos cenários narrados, 

pois as personagens convivem com ela constantemente. O leitor acaba se 

surpreendendo com a capacidade de as personagens sobreviverem a essas 

práticas tão concretas de violência plena.  

A partir disso, ainda em El Cojo Bueno (1996), nem os próprios 

sequestradores se veem ilesos da violência em que eles próprios estão 

inseridos (ou se inseriram), pois, dos cinco criminosos, dois morrem por conta 

de uma granada jogada no carro por Sefardí, bandido responsável de receber 

o dinheiro, e outro, La Coneja, fica gravemente ferido, porém sem nenhum 

centavo recebido do pagamento do resgate. 

Este último sofre as consequências da violência praticada de 

diferentes maneiras, pois vive em condições difíceis com sua família em uma 

cidade distante da capital e, quando é visitado anos mais tarde pelo 

sequestrado, que poderia matá-lo pelas circunstâncias em que se encontram 

ambos, não recebe a honra de fazer parte da concretização de um suposto 

acerto de contas desejado por Juan Luis Luna.  

Ao não ser morto pelo sequestrado, La Coneja também é atingido por 

outro tipo de violência: o desprezo e a rejeição. Com isso, a personagem é 
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posta em um patamar tão inferior que supõe a sua inutilidade dentro de um 

esquema violento em que ele não serve nem para ser vítima de uma possível 

vingança.   

Neste sentido, não se poderia considerar uma banalização da 

violência, mas um processo de naturalização dos elementos que geram a 

violência dentro do plano ordinário, pois a violência, que deveria ser 

considerada exceção dentro do nível cotidiano, está distribuída dentro dos 

cenários apresentados.  

Rey Rosa apresenta em seus textos, desse modo, uma 

desestabilização do plano concreto e da realidade a partir de um jogo 

narrativo que irrompe a estrutura textual com componentes geradores de 

uma instabilidade violadora daquilo que é esperado pelo leitor. O 

guatemalteco experimenta desequilibrar a percepção no momento da leitura 

com quebras abruptas da normalidade conhecida na própria narrativa. Assim, 

a naturalização de fatos violentos dentro do panorama narrativo 

supostamente equilibrado causa um impacto àquele que lê seus textos. O 

seguinte trecho presente em Piedras Encantadas reflete esta ideia: 

[…] la gente paseaba por el arriate central; los niños de la 
calle que vendían chicles o rosas o mendigaban; los 
vendedores de coca; los informantes de las diferentes 
policías (nacionales, privadas y, hoy en día, también 
internacionales); las familias, que se movían en grupo, las 
sirvientas en día libre que se ocultaban tras los árboles con 
sus ávidos enamorados; los vendedores de globos o algodón 
de azúcar, de matracas, poporopos, perros calientes, 
tamales, enchiladas y distintas clases de atol. A pocos 
metros de la plaza de Colombia, el inspector estacionó el 
BMW y apagó el motor. 
[…] Aquella mujer que vendía jabones podía ser confidente 
de la 2 – la temible Dirección de Inteligencia Militar – pero no 
estaba seguro. Además de informantes, había varios 
guardaespaldas (que solían ser agentes dobles) haciendo de 
niñeras para los hijos de sus jefas, que aguardaban cerca de 
allí en automóviles con vidrios polarizados. (REY ROSA, 
2014, p.246)190 

                                                        
190  […] as pessoas passeavam pelo canteiro central; os meninos de rua que vendiam 

chicletes ou rosas ou mendigavam; os vendedores de coca; os informantes das diferentes 
polícias (nacionais, privadas e, atualmente, também internacionais); as famílias, que se 
movimentavam em grupo, as empregadas de folga que se escondiam atrás das árvores com 
seus ávidos namorados; os vendedores de balões ou algodão doce, de matracas, pipocas, 
cachorros quentes, tamales, enchiladas e diferentes tipos de atol. A poucos metros da praça 
Colômbia, o inspetor estacionou o BMW e desligou o motor. 
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Neste fragmento, convivem em plena harmonia personagens da esfera 

comum como famílias reunidas, vendedores ambulantes e namorados 

apaixonados, com personagens que representam algum tipo de violência, 

como a miséria pela presença dos meninos de rua que mendigavam e o 

narcotráfico pela figura dos “vendedores” de coca. Também estão presentes 

os agentes policiais de diferentes estirpes, os informantes que trabalham 

para quem paga mais e, por último, os guarda-costas fazendo papel de 

babás para suas chefas enquanto estas ficam escondidas em seus carros 

com vidros enegrecidos.  

A cena é descrita com um equilíbrio entre as figuras que destoam do 

comum, pois se aceitam diferentes classes de personagens, independente de 

índole e condutas, para compor esse cenário. A existência em equilíbrio 

dessas figuras causa uma quebra na experiência de narrativa do leitor porque 

a violência está alinhada aos padrões cotidianos do que se está sendo 

narrado. Dessa forma, é natural que no romance a violência apareça sem o 

questionamento de outras personagens, pois apenas existe a conformidade 

na convivência com elementos propulsores da brutalidade.  

Todos esses elementos sistematizadores presentes neste cenário 

contribuem para a composição de um jogo narrativo que frequentemente 

testa o leitor dentro de seus níveis de conhecimento da narrativa e até onde 

ela pode chegar com essa estrutura. O narrador aventura-se mostrando ao 

leitor que sua teoria inicial de aparências enganadoras é válida e não pode 

ser refutada a partir dos próprios elementos presentes em sua narrativa, pois 

elabora cenários desestabilizadores e apresenta personagens que põem em 

dúvida a percepção e a aceitação do leitor diante das características iniciais 

propostas para criá-los.  

Dessa maneira, não se trata somente do fato de esconder sentimentos 

e ações sob uma máscara superficial para o núcleo social em que se vive e 

almeja benefícios, mas do fato de evidenciar a natureza das personagens a 

partir de mecanismos que desestabilizam tanto a narrativa quanto o leitor. 

                                                                                                                                                               
[…] Aquela mulher que vendia sabões podia ser confidente da 2 – a temível Direção de 
Inteligência Militar – mas não tinha certeza. Além de informantes, havia vários guarda-costas 
(que costumavam ser agentes duplos) fazendo-se de babás para os filhos de suas chefes, 
que aguardavam próximo dali em automóveis com vidros polarizados. (Tradução nossa) 
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Dessa forma, engana-se o leitor para que seja construída a narrativa 

desejada e sem necessidade de retratação, pois quem lê acaba se tornando 

mais uma personagem essencial para a narrativa: aquele que é impactado e, 

consequentemente, ludibriado pelo que está sendo narrado.  

Propositalmente, o narrador fragmenta a narrativa em cenas que 

parecem desconexas, porém paulatinamente vão se encaixando dentro de 

uma sequência, a princípio ilógica, mas com um sentido nela mesma, só 

percebido depois, pois se abre a narrativa com um prefácio, que são 

pensamentos da personagem Joaquín, para depois se entender o vínculo 

com o fato desencadeador da narrativa, que é o atropelamento de Silvestre e 

os motivos enredados neste ato. 

A própria figura do menino Silvestre é um caso particular, pois está 

involucrada a diferentes teorias que, a princípio, não compõem linearmente 

uma ideia clara e lógica. Ao lado da imagem de um filho adotivo estão a 

suspeita de um atropelamento proposital como vingança, um suposto 

envolvimento dos pais no tráfico de crianças, uma possível presença de 

membros da família verdadeira da criança e até a percepção de mundo de 

Silvestre frente à nova vida na Guatemala e a violência que o rodeia desde a 

Bélgica até seu cotidiano na capital guatemalteca.  

Em um trecho após o atropelamento do menino o narrador aponta as 

ações de Rastelli para ajudar Silvestre a fugir do Hospital Militar: 

El padre adoptivo de Silvestre tenía muchas deudas (en 
dinero y en especie) que liquidar, y alguna que otra que 
cobrar. Era posible que uno de sus acreedores, o uno de sus 
deudores, hubiera intentado secuestrar a Silvestre – o 
simplemente hacerle daño, a modo de aviso o venganza. O 
que Barrondo, agobiado por sus obligaciones, hubiera 
decidido causar la muerte de Silvestre, parar cobrar un 
seguro de vida cuyo único beneficiario era él. (REY ROSA, 
2014, pp.274-275)191 

 
É interessante destacar que todas as resoluções pensadas por Rastelli 

para o atropelamento do garoto envolvem a violência de alguma maneira. 

                                                        
191 O pai adotivo de Silvestre tinha muitas dívidas (em dinheiro e em espécie) que liquidar, e 
uma ou outra que cobrar. Era possível que um de seus credores, ou um de seus devedores, 
tivesse tentado sequestrar Silvestre – ou simplesmente fazer-lhe mal, a modo de aviso ou 
vingança. Ou que Barrondo, sobrecarregado por suas obrigações, tivesse decidido causar a 
morte de Silvestre, parar cobrar um seguro de vida cujo único beneficiário era ele. (Tradução 
nossa) 
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Também vale ressaltar que Silvestre está colocado dentro de outros 

ambientes que incitam a violência à sua própria figura, pois ele pode estar 

envolvido com o tráfico de crianças, além de ser uma criança adotada e ter 

aparentemente sofrido maus tratos tanto no orfanato em Bruxelas na Bélgica 

quanto uma negligência por parte de seus pais guatemaltecos, que estavam 

mais preocupados com a oferta material dada ao menino que o afeto familiar. 

Acrescidos a tais ideias, encontram-se os pensamentos do próprio 

garoto, que acredita, por exemplo, que o guarda-costas e motorista da família 

quer assassiná-lo e que a enfermeira do hospital em que ele se encontrava 

em recuperação era na verdade um robô pela forma mecânica e pouco 

natural de seus gestos, o que também agrega um caráter de desumanização 

quanto ao tratamento recebido pelo garoto.  

A solução encontrada por Rastelli para salvar o menino da 

agressividade que envolve sua família adotiva guatemalteca é também 

ferramenta propagadora de outra violência: fugir do hospital e viver com o 

grupo de meninos de rua chamados de Piedras Encantadas. A opção é 

aceita por Silvestre porque ele não se enxerga como um membro pertencente 

à sociedade em que vive: Silvestre experimentó un intenso deseo de mirarse 

en un espejo. Era tan distinto de todos – de Faustino e Ileana, de las caras 

que veía en la televisión, de los niños del colegio o de la calle, y de aquella 

enfermera […] (REY ROSA, 2014, p. 271)192. Mesmo não se vendo parecido 

com os meninos de rua o garoto prefere a companhia destes que a de seus 

pais abastados.  

Assim, Silvestre não escapa do universo violento que o rodeia, mas 

apenas modifica a sua experiência de violência, pois começa a viver nas ruas 

com as outras crianças, sob os cuidados da miséria e da fome, da 

perseguição dos policiais que rondam as praças e até mesmo dos agentes 

duplos e detetives que usam essas crianças como seus informantes em 

certas situações, como é o caso do próprio Rastelli. Acusados de propagar o 

medo e a violência pelas praças e ruas centrais da capital guatemalteca, a 

gangue Piedras Encantadas é a que mais sofre dentro de um sistema social 

                                                        
192 Silvestre experimentou um intenso desejo de olhar-se em um espelho. Era tão diferente 
de todos – de Faustino e Ileana, das caras que via na televisão, das crianças do colégio ou 
da rua, e daquela enfermeira […] (Tradução nossa) 
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que fomenta a violência e os exclui socialmente, deixando-os à margem de 

qualquer projeto de ascensão social.  

A narrativa aponta que é um grupo de crianças entre cinco e dez anos, 

que vive nas ruas da Cidade da Guatemala e tentam sobreviver roubando ou 

servindo como informantes. Além disso, muitos nem se conhecem entre si e 

aqueles que se conhecem convivem cercados pela violência do espaço em 

que se encontram: 

- ¿Y a vos qué te pasó? – le preguntó el Tarántula a 
Silvestre. 
- Me atropellaron. – Les mostró la cadera desollada. - ¿Y a 
vos? 
- Esos policías – dijo el Malrollo, y se levantó la camiseta 
para enseñar varios moretones –. Me agarraron oliendo a 
pegamento y por eso diz que me dieron verga. Jovito, 
enseñale el plomazo. 
Jovito les enseñó la herida de bala que tenía en el pecho, y 
los niños se movieron para ver la cicatriz más de cerca. 
- Le traté de robar a un señorón. Estaba armado, y al darse 
cuenta de que quería sacarle la cartera, me metió un tiro. 
(REY ROSA, 2014, p. 280)193 
 

O fragmento acima demonstra a violência sofrida pelo grupo de 

crianças reconhecido como Piedras Encantadas. Apesar de serem 

considerados violentos este trecho retrata, na realidade, que quem é 

violentado pelo sistema social excludente são esses meninos de rua, que 

reagem a essa estrutura agressiva que lhes é apresentada da mesma 

maneira em que são acometidos por ela. É a reação em cadeia daqueles que 

são desprivilegiados dentro de uma organização social atroz com 

precedentes históricos.  

Silvestre é aceito no grupo não só pelo fato de ter sofrido algum tipo 

de violência física, como o seu atropelamento, mas também porque se 

encaixa nos padrões de exclusão social por ser adotado e ter um histórico de 

violência em sua vida. Do mesmo modo, as outras crianças do bando 

                                                        
193 - E o que aconteceu com você? – lhe perguntou Tarântula a Silvestre. 

- Me atropelaram. – mostrou-lhes a cintura esfolada. – E com você? 
- Esses policiais – disse Malrollo, e levantou a camiseta para mostrar vários hematomas–. 
Me pegaram cheirando cola e por isso que me deram uma surra. Jovito, mostra a sua cicatriz 
de tiro. 
Jovito lhes mostrou a ferida de bala que tinha no peito, e os meninos se mexeram para ver a 
cicatriz mais de perto. 
- Tratei de roubar um velhote. Estava armado, e ao perceber que eu queria tirar sua carteira 
do bolso, me deu um tiro. (Tradução nossa) 
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mostradas ao leitor apresentam traços da violência cotidiana praticada pelo 

sistema social através de figuras marcadas como a polícia e os civis armados 

dentro da Guatemala. Paradoxalmente, o menino belga prefere viver dentro 

desta esfera marginal que a sociedade lhe oferece que estar em um círculo 

familiar e burguês que não lhe é amistoso nem saudável.  

Essa contradição apresentada abre a possibilidade de se considerar 

que a violência sofrida na infância, na Europa assim como na Guatemala, 

proporciona um sentido de linearidade atrelada a uma lógica absurda, traço 

constante nos textos de Rey Rosa. A localidade não importa, pois a violação 

dos direitos pelo sistema social em que o menino está inserido se faz 

presente a todo momento: primeiro como órfão; depois, como produto de um 

possível tráfico de pessoas que ocorre entre os dois continentes e, por fim, 

como vítima de um atropelamento com características de vingança contra 

seus pais adotivos ou acerto de contas. Não parece existir escapatória para 

Silvestre da violência que lhe é conferida.    

    Entende-se, dessa maneira, que a mesma condição apresentada a 

Cayetano em Los Sordos para poder sobreviver ou ascender dentro da 

sociedade guatemalteca retratada no romance é exposta para Silvestre em 

Piedras Encantadas, pois ambas as personagens só poderão encaixar-se 

nos moldes estabelecidos neste cotidiano pelo âmbito da violência em que se 

encontram e que lhes é imposta pela estrutura organizacional daquela 

sociedade. Cayetano se insere neste âmbito ao abrir mão de sua dignidade e 

orgulho e se tornar um cão de guarda e assassino para proteger sua patroa; 

Silvestre se adapta ao rejeitar as regalias de uma vida de classe média alta 

para viver na miséria com seus amigos de rua. 

Nas três narrativas analisadas até o momento, além das outras 

utilizadas como suporte, são encontradas personagens que carregam em sua 

essência extremos polos paradoxais como os arquivistas ex-guerrilheiros, um 

torturador ultrarreligioso, um ex-PAC’s e ex-khaibiles pastores evangélicos ou 

membros comuns da sociedade que eles próprios violaram por décadas, um 

pai de família comerciantes, que atropela uma criança e foge e tantos outros, 

que desconstroem a estabilidade aparente dentro dos enredos a partir de 

suas características tão incongruentes. São retratados inicialmente como 

personagens do âmbito comum e ordinário, mas que, pelo desenvolvimento 
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das histórias contadas, mostram-se com traços pertencentes ao universo da 

violência que não deveria ser acolhida como natural.  

É interessante destacar neste ponto a ideia de que a violência se 

compõe como uma unidade, um traço marcante da identidade das 

personagens dos romances de Rey Rosa como se fosse o elo que as une 

nesse universo naturalmente violento. Para que possam pertencer à esfera 

ficcional apresentada, elas devem possuir a violência como característica que 

as faça fazer parte desse padrão já estabelecido. Em um mecanismo bem 

engendrado, as personagens são as peças ligadas ao eixo central, que é a 

violência sofrida/praticada/vivenciada/compartilhada.  

Dessa maneira, mais uma vez a frase contida no prefácio de Piedras 

Encantadas aponta não só para o retrato da Guatemala feito pelo autor no 

romance, mas evidencia as características paradoxais das personagens 

contidas nas três obras analisadas em que a aparência inicial é posta em 

xeque pelas ações e situações apresentadas ao longo dos enredos. Outra 

personagem com características um pouco contraditórias é o detetive 

Rastelli, descrito na abertura do nono capítulo para o leitor: 

El inspector Rastelli, además de estar marcado por su 
fealdad, lo estaba por una inteligencia en extremo 
penetrante. Era ateo (estaba convencido) y según él esto 
constituía una clara ventaja moral e intelectual sobre la 
mayoría de sus conciudadanos, religiosos y fanáticos por 
inclinación natural. Él no veía futuro alguno para <<el 
hombre>>, no soñaba con un mundo pacífico. Estaba en paz 
consigo mismo, eso sí. 
En esencia amaba a su país – aunque fuera lo que se decía 
un país arrabal –, pero si en sus manos hubiera estado, 
habría suprimido (mediante un mínimo de violencia) a tres 
cuartas partes de la población, por el bien general – que 
nada tenía que ver con la estadística, <<esa superstición>>, 
ni con la democracia, esa enorme farsa. 
[…] Despreciaba a la mayoría de sus clientes, que eran gente 
rica. Pero era tolerante. Y tampoco la gente pobre le 
inspiraba un cariño exagerado. Para él, las acciones de los 
hombres cayeran a la derecha o a la izquierda del filo de la 
navaja ética, obedecía sobre todo a razones fisiológicas. 
(REY ROSA, 2014, p. 240)194 

                                                        
194  O inspetor Rastelli, além de estar marcado pela sua fealdade, estava por uma 

inteligência extremamente penetrante. Era ateu (estava convencido) e, segundo ele, isto 
constituía uma clara vantagem moral e intelectual sobre a maioria de seus concidadãos, 
religiosos e fanáticos por inclinação natural. Ele não via futuro algum para “o homem”, não 
sonhava com um mundo pacífico. Estava em paz consigo mesmo, isso sim. 
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Neste extenso excerto, apresenta-se a personagem Rastelli e suas 

características além de sua percepção sobre seu país e sua concepção de 

mundo. Um homem inteligente, desprovido de beleza física, que preferiria ter 

eliminado três terços da população guatemalteca para que o país fosse 

melhor. Despreza seus clientes ricos, mas não recusa seus pagamentos nem 

seus serviços mesmo que os considere imprestáveis.  

Não tem um apreço pelos pobres também e costuma explorar as 

crianças de rua como informantes, como se destaca na narrativa a relação do 

detetive e da personagem El Esponja. Rastelli defende o garoto de um sicário 

dentro do supermercado porque ainda não o havia interrogado e descoberto 

o que precisava para sua investigação continuar. No final de sua conversa o 

garoto pede ajuda ao detetive que o ignora e vai embora em busca de novas 

pistas.  

Ele não tem a preocupação moral de ajudar o grupo de crianças e com 

suas atitudes as mantem dentro do mesmo sistema opressor em que já se 

encontram. Apesar disso, ajuda Silvestre a escapar do hospital para viver nas 

ruas, retirando-o de uma classe de violência para incorporá-lo a outra 

categoria agressiva, mas com a ideia de que essa atitude seria para salvar o 

belga. 

O detetive guatemalteco tem como um de seus ideais sacrificar uma 

parte (ou uma grande parte) para privilegiar o todo que, na verdade, seria 

uma minoria. Na lógica na qual se inscreve é necessário imolar alguns por 

um bem ou uma causa maior. Também se encontra em sua personalidade 

uma frustração como cidadão e uma descrença nas atitudes do ser humano 

e, mais do que isso, se conforma em viver em um mundo violento e sem 

esperanças de que seja pacífico.  

Entre todos esses pensamentos, que acusam uma vivência da 

violência ou próxima a ela, Rastelli se denomina um homem em paz consigo 

                                                                                                                                                               
Em essência amava seu país – ainda que fosse o que se dizia um país suburbano–, mas se 
estivesse estado em suas mãos, teria suprimido (mediante um mínimo de violência) a três 
quartos da população, pelo bem geral – que nada tinha a ver com a estatística, “essa 
superstição”, nem com a democracia, essa enorme farsa. 
[…] Desprezava a maioria de seus clientes, que eram pessoas ricas. Mas era tolerante. E 
muito menos as pessoas pobres lhe inspiravam um apreço exagerado. Para ele, as ações 
dos homens caírem à direita ou à esquerda do fio da navalha ética, obedecia sobretudo a 
razões fisiológicas. (Tradução nossa) 
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mesmo, o que gera um pensamento contraditório sobre como reagir frente a 

um cotidiano violento e injusto ao mesmo tempo que causa um desconforto 

no leitor que busca uma personagem com diferentes valores éticos e morais 

dos pregados pelo detetive e por outras personagens do romance. Em 

Piedras Encantadas, o leitor fica desprovido de um referencial de justiça a 

que teoricamente e tradicionalmente está acostumado. Nesta narrativa, não 

há um herói por quem torcer, mas personagens repletos de falhas e defeitos 

para serem discutidos e compreendidos dentro de seu universo. Rastelli é 

mais uma personagem que aceita a violência que o cerca de maneira natural 

e até, em certos momentos, a considera justa por ser aplicada com tanta 

frequência. 

É o mesmo que acontece com a personagem Joaquín, que não 

denuncia a violência praticada por seu amigo Armando e ainda o acoberta. 

Mais do que isso, por ser de uma família de bens, pensa simplesmente em 

voltar a viver em Madri e, assim, fugir de uma possível acusação de 

cumplicidade no atropelamento. Sua condição social permite que o rapaz 

escolha entre ser justo e agir como um cidadão correto frente à sociedade ou 

ir viver em outro país como se nada tivesse se passado. Sua evidente 

frustração com seu país natal apresentada no prefácio, e aumentada durante 

o decorrer da narrativa, pode ser solucionada com uma simples mudança de 

residência. Não há um enfrentamento dos fatos por parte de Joaquín, mas 

apenas uma aceitação e uma alternativa esdrúxulas para satisfazer sua 

consciência. Mesmo quando Elena sugere fazer a denúncia e ele admite 

fazê-la em conversa com o advogado de Armando, Joaquín não se mostra 

realmente decidido em concretizá-la e mais uma vez afirma que prefere sair 

do país.  

Dentro desta perspectiva é a mesma aceitação e naturalização da 

violência das personagens presentes nos romances Que me maten si... e El 

cojo bueno, pois, no primeiro, Emilia aceita o assassinato de Ernesto à 

queima roupa e foge para Paris para viver uma vida longe desse problema 

que a incomoda e acaba aceitando sua própria morte pelas mãos de Ricardo 

a mando do militar Pedro Morán, antigo amigo do falecido ex-militar. A 

personagem também se conforma com a morte do jornalista Lucien após seu 
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desaparecimento no interior da Guatemala e não procura os culpados pelo 

ato.  

O mesmo acontece com Juan Luis no outro romance: após ser 

liberado do cativeiro, casa-se com sua noiva e vai viver na Espanha e depois 

no Marrocos por muitos anos. A personagem só retorna à Guatemala quando 

encontra como chefe de um restaurante marroquino um dos seus antigos 

sequestradores, Sefardí. O encontro causa incômodo e obriga Juan Luis a 

retornar a seu país; entretanto, o que ele busca em terra natal é entender o 

porquê de haver sido sequestrado por antigos colegas de colégio e não reagir 

contra esse ato de violência praticado contra ele. Quando compreende o que 

lhe passou, ou acredita compreender, decide se mudar novamente para o 

Marrocos e seguir com sua vida. 

Naturaliza-se a violência dentro das três narrativas para que ela seja 

aceita dentro do plano de construção da própria narrativa e como forma de 

desestabilização do leitor desacostumado com um projeto de concretude 

pautado nesse espaço agressivo e violento.   

Por fim, a partir disso, entende-se que as personagens em Piedras 

Encantadas se conectam por dois fios narrativos: primeiro, a sua experiência 

com a violência e aceitação desta em suas vidas ou daqueles que as cercam 

e, em segundo, as ligações de seus cotidianos com alguém que possui 

alguma proximidade ou relação com o atropelamento de Silvestre. Joaquín se 

vincula ao atropelamento ao aceitar que seu amigo pratique um ato de 

violência e fuja logo em seguida; Elena, por conhecer Joaquín e trabalhar no 

jornal em que se está investigando o atropelamento do garoto; Rastelli, por 

ser contratado para investigar o caso; Ileana e Faustino, por serem os pais 

adotivos de Silvestre; o cuidador dos cavalos, por ter aceitado dinheiro e 

estar envolvido diretamente com o atropelamento e as crianças de rua por 

serem informantes ao mesmo tempo em que se tornam a segunda família do 

garoto.  

Com isso, personagens inicialmente aleatórios se unem para construir 

a narrativa a partir de um acontecimento pautado em uma atitude violenta. 

Em Piedras Encantadas o leitor é conduzido por caminhos que evidenciam 

uma narrativa baseada na estética da violência, a partir das imagens 
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presentes no texto e na própria construção do romance proposta pelo autor 

guatemalteco.   

4.2 Caballeriza: violência e espetáculo 
 

O último romance a ser analisado nesta tese apresenta aspectos 

semelhantes aos encontrados nas narrativas estudadas anteriormente no que 

se refere a um narrador protagonista, que possui características similares ao 

autor da obra como em El Material Humano, que também possui um jogo 

com o processo de escrita que remete ao autobiográfico e à autoficção e se 

estende para uma linha de metaficção, além de trazer a Guatemala 

contemporânea como pano de fundo em um cenário em que a violência se 

transforma em um espetáculo, misturando personagens pertencentes a uma 

suposta aristocracia guatemalteca com desejos de grandeza que, na 

realidade, está mais próxima de um coronelismo autêntico e presente desde 

o século XIX não só neste país, mas em toda a América Latina195 e que 

possui em suas entranhas loucura, insanidade, traços psicológicos 

fragmentados e/ou perturbados, que vêm à tona apesar de serem 

insistentemente ocultados.  

Em Caballeriza (2006), o leitor se depara com um narrador 

protagonista em busca de um tema para escrever seu próximo livro. O que 

chama a atenção do leitor logo no primeiro parágrafo do texto é a curiosidade 

posta exatamente pela tentativa deste escritor em achar um tema 

interessante. Como é de se esperar, o protagonista não revela o tema e, 

dessa forma, acaba atraindo quem o lê para saber qual é a história a ser 

revelada:  

A muchos escritores les pasó: en el momento menos 
pensado un desconocido se aproxima y les dice: <<Debería 
usted escribir algo sobre esto>>. Generalmente la operación 

                                                        
195  Existem diversas narrativas latino-americanas que retratam e enfocam de diferentes 
formas a presença do coronelismo na sociedade atual desde a época das colônias 
portuguesas e espanholas. A manutenção de determinadas famílias no poder ainda é traço 
marcante em dita sociedade. Alguns exemplos são: São Bernardo (1934), de Graciliano 
Ramos; Meninos de Engenho (1932), Usina (1936) e Fogo Morto (1943), de José Lins do 
Rego; Terras do Sem Fim (1982) e São Jorge dos Ilhéus (1982), de Jorge Amado;  Adiós 
muchachos (1999) e Margarita, está linda la mar (1998), de Sergio Ramírez; La fiesta del 
chivo (2000), de Vargas Llosa; Tirano Banderas (1926), de Ramón del Valle Inclán; El Señor 
Presidente (1933), de Miguel Ángel Asturias, El recurso del método (1974), de Alejo 
Carpentier; Yo, el supremo (1974), de Augusto Roa Bastos; El otoño del patriarca (1975), de 
Gabriel García Márquez, entre tantas outras. 
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no resulta, pero yo estaba en busca de algún tema para 
ponerme a escribir, y la idea me pareció interesante.  
- Sí – le dije a mi interlocutor –, sólo que no conozco este 
mundo lo suficiente como para animarme. 
- Eso no tiene que ser impedimento – respondió –. Yo sí lo 
conozco, y si quiere puedo ayudarle. (REY ROSA, 2014, p. 
289)196 
 

O trecho acima acaba não revelando quase nada da história ao leitor, 

mas o convence a permanecer lendo pela sinceridade do narrador em contar 

como deu início a esquematização da história que será narrada nas páginas 

seguintes. O fato de revelar como se projetou a história na mente desse 

escritor ou como surgiu o tema para sua narrativa fornece ao leitor algo que 

normalmente não lhe é contado: como se dá o processo de escrita de um 

texto. Mais do que isso, o narrador consegue seduzir seu leitor com esse 

suposto jogo com o processo de escrita afirmando que, assim como qualquer 

um que se põe a escrever, necessita de algo para motivá-lo. Além disso, dar 

o tom de casualidade para o surgimento da história encoraja o leitor a saber o 

que chamou a atenção do narrador.  

Esse jogo com o processo de escrita e a existência de uma narrativa 

que apresentam traços de uma autoficção também são trazidos em El 

Material Humano e Los Sordos, conforme já citado e analisado 

anteriormente. Neste último é interessante destacar que a figura de Rey Rosa 

aparece na narrativa como uma espécie de marca do autor, que se faz 

presente em seus textos assim como estes estão gravados em sua essência 

e produção literária. No fragmento a seguir, retirado do romance publicado 

em 2012, as personagens discutem sobre serem produtos do meio em que 

vivem e acabam por fazer uma referência ao autor: 

[…] 
Clara lo había mirado con cierta ternura. 
- Eres un ingenuo – dijo, para sorpresa de Javier –. Tarde o 
temprano, ¿quién dijo que siempre es así?, lo va a alcanzar, 
su tiempo. Incluso a él. 

                                                        
196 A muitos escritores já lhes passou isso: no momento menos pensado um desconhecido 
se aproxima e lhes diz: “Você deveria escrever algo sobre isto”. Geralmente a operação não 
dá em nada, mas eu estava em busca de algum tema para escrever, e a ideia me pareceu 
interessante.  
- Sim – disse ao meu interlocutor –, somente que não conheço este mundo o suficiente como 
para me animar. 
- Isso não tem que ser um impedimento – respondeu –. Eu sim o conheço, e se quiser, posso 
ajudar-lhe. (Tradução nossa) 
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- También somos producto de nuestro medio. – Hizo una 
pausa –. Mirá el caso de Rodrigo, si no. 
- ¿Qué Rodrigo? 
- Mi colega. 
- Yo pensé que el otro. Se cree Dios. 
- ¿El escritor? – Javier se rió –. Pero déjalo. Otro producto de 
su tiempo y de su medio. 
- ¿Te parece? – Estaba claro que ella no estaba de acuerdo 
–. Ése está, y siempre estuvo, fuera del tiempo – agregó, 
pero en un tono despectivo, descalificador – y en ningún 
lugar, si me preguntas a mí. (REY ROSA, 2012, p. 215)197 
 

Com esse excerto e tantos outros de El Material Humano, a presença 

do escritor, seja como personagem protagonista, seja como figura conhecida 

das personagens e pauta de discussão, se faz presente em suas obras. 

Configura-se, desse modo, um jogo constante com o leitor sobre o processo 

de escrita e os limites entre a realidade e a ficção em suas obras.  

Se em El Material Humano e também em Caballeriza o narrador 

protagonista é um escritor em busca de fatos para construir sua narrativa e, 

assim, confundir seu leitor com o elemento de veracidade de seu texto, em 

Los Sordos é apresentada uma imagem, em tom de crítica ou de sarcasmo, 

da figura do próprio autor dentro de sua própria narrativa. A partir disso, 

torna-se indissociável do texto a presença do autor enquanto personagem ou 

como memória recuperada.  

Como uma indicação da técnica a ser utilizada na narrativa de 2009, 

Caballeriza aparece envolvida em um acontecimento misterioso que 

movimenta a curiosidade do narrador e possibilita a construção da história. O 

protagonista presencia a cena que desencadeia sua narrativa, mas para 

fortalecê-la e complementá-la recorre ao advogado Jesús Hidalgo e seu 

conhecimento sobre a família de dom Guido. Assim como o leitor, o 

                                                        
197 [...] 
Clara o olhara com certa ternura. 
- Você é ingênuo – disse, para surpresa de Javier. – Mais cedo ou mais tarde, quem disse 
que é sempre assim? O tempo nos alcança. A ele também. 
- Também somos produto do nosso meio. 
Fez uma pausa. 
- Veja o caso de Rodrigo, por exemplo. 
- Que Rodrigo? 
- Meu colega. 
- Eu pensei no outro. O que se acha Deus. 
- No escritor? – Javier riu. – Esqueça dele. Outro produto do seu tempo e do seu meio. 
- Você acha? – Estava claro que ela não concordava. – Esse está, e sempre esteve, fora do 
tempo – acrescentou, mas com um tom depreciativo, desqualificador – e em lugar nenhum, 
se você quer saber. (REY ROSA, 2013, p. 245)  
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protagonista terá de confiar nas palavras do advogado para que a narrativa 

se desenvolva.  

Em ambas as narrativas, usa-se a experiência individual para 

aumentar a veracidade do texto e conferir-lhe maior credibilidade, como se os 

atos narrados ganhassem maior peso a cada página pelo fato de o narrador 

ser o próprio escritor e, a partir disso, contar uma experiência própria vivida 

por ele. 

Em Caballeriza, após a explosão supostamente acidental na festa, o 

protagonista se vê interessado na proposta do licenciado para escrever uma 

história sobre aquela classe da população guatemalteca que ele, como 

escritor, ainda não havia se atentado, de acordo com o próprio interlocutor. 

Assim como um furo jornalístico atrai magneticamente um jornalista ávido, a 

fala de Jesús Hidalgo e suas indicações misteriosas atraem o narrador para 

escrever essa trama. 

Yo estaba pensando en que no había sido buena idea tocar 
ese bote, cuando mi interlocutor me dijo: <<Podría usted 
escribir un libro acerca de esto>>. 
[…] – Insisto, de aquí podría sacar material para un buen 
libro. Algo muy nuestro. 
- Es posible – sonreí –. Su interés, supongo, es solamente 
literario. 
- No, no solamente, tiene usted razón – replicó –. Tal vez lo 
hago por vanidad también. […] 
[…] 
- He leído, creo, todos sus libros – dijo, mientras yo guardaba 
la tarjeta –. Me gusta cómo escribe. Pero yo diría que nunca 
se ha metido de lleno en nuestra realidad. La de esta clase, 
quiero decir. Podría hacerlo ahora. (REY ROSA, 2014, p. 
299)198 
 

O interlocutor, neste fragmento, aguça a curiosidade da personagem 

escritora e toca em seu ponto fraco, que é uma história nova a ser contada. 

Como uma espécie de fraqueza, o seu calcanhar de Aquiles, o protagonista 

                                                        
198 Eu estava pensando que não havia sido uma boa ideia tocar esse galão, quando meu 
interlocutor me disse: “Você poderia escrever um livro sobre isto”. 
[…] – Insisto, daqui poderia tirar material para um bom livro. Algo nosso. 
- É possível – sorri–. Seu interesse, suponho, é somente literário. 
- Não, não só, tem razão– replicou –. Talvez o faço por vaidade também. […] 
[…] 
- Li, creio, todos seus livros – disse, enquanto eu guardava seu cartão–. Gosto da maneira 
como escreve. Mas eu diria que nunca se envolveu por completo em nossa realidade. A 
desta classe, quero dizer. Poderia fazê-lo agora. (Tradução nossa) 
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se entrega à própria trama em que faz parte e que ao mesmo tempo 

desenvolverá como escritor.  

Se, em Los Sordos, Rey Rosa joga com a presença da figura do autor 

e a sua representatividade e seu valor como representante literário, em 

Caballeriza o guatemalteco aponta a vulnerabilidade do escritor a um novo 

tema ao mesmo tempo em que esta ação fortalece tal figura como sendo 

humana, física e curiosa. Desse modo, o autor acaba se tornando parte de 

seu próprio produto no processo de escrita e criação literária199.  

Nesse sentido, a partir dessa obra o autor começa a questionar os 

limites entre a ficção e a realidade dentro de suas narrativas. Não só por 

meio da introdução de elementos insólitos e absurdos, integrados a ações de 

viés realista, como já foi mencionado em relação aos romances anteriores, 

mas também deslizando por gêneros afins que sabidamente constituem 

mesclas entre a ficção e registros históricos. Ao transitar pela autoficção, pelo 

autobiográfico e pela metaficção 200  o autor não tem a preocupação de 

manter-se dentro de um desses gêneros, mas prefere mesclá-los e utilizá-los 

em conjunto jogando ora com um, ora com outro, ora com todos a fim de que 

se construa sua trama narrativa. Em outro trecho, ainda conversando com 

seu interlocutor, o narrador aponta para a característica a metaficção dentro 

do texto: 

 - ¿Nunca le pasó algo así? – me preguntó el licenciado 
después de colgar el teléfono –. ¿Que alguien se empeñe en 
transmitirle un cuento? 
Dije que era la primera vez, […] 
- Podría estar bien – agregué cuando la secretaria nos dejó 
solos –, siempre que el cuento sea creíble. 
El licenciado se rió. 
- Claro, sus cuentos no tienen mal nivel. ¿Trajo grabadora? 
- No. 

                                                        
199 É importante destacar a teoria do francês Gérard Genette, aperfeiçoada posteriormente 
por Marie-Laure Ryan e Monika Fludernik, sobre a metalepsis, um termo mais distintivo 
quanto à metaficção, encontrada no livro Figures III (1972), que poderia ser utilizada em 
estudos e análises futuros e mais específico sobre a estrutura textual desses romances.  
200  Segundo Linda Hutcheon (1984), a metaficção tende, sobretudo, a jogar com as 
possibilidades de significado e de forma, demonstrando uma intensa autoconsciência em 
relação à produção artística e ao papel a ser desempenhado pelo leitor, que é convidado a 
adentrar o espaço literário. De acordo com a tese de Martins (2014), apoiada nos estudos de 
Doubrovsky (1977), a autoficção não é um relato retrospectivo como a autobiografia pretende 
ser. Pelo contrário, ela é a escrita do tempo presente, que engaja diretamente o leitor nas 
obsessões históricas do autor. [...] A autoficção não é meramente uma recapitulação da 
história do autor. O texto deve ser lido como romance, mesmo que exista a identidade 
onomástica entre autor, narrador e personagem principal. [...] (2014, p.22)  
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- Me alegro. Porque lo que voy a decirle es mejor que no lo 
repita textualmente. ¿Me entiende? Tendrá que convertirlo, 
usted sabrá cómo, en ficción. 
- Ajá – asentí –. No soy reportero. Pero dígame, licenciado, 
¿qué interés tiene en transmitirme, como dijo usted, esta 
historia? 
[…] 
- Si yo tuviera la gracia, ésta sería una de las historias que 
me habría gustado escribir. (REY ROSA, 2014, p. 303)201 
 

Neste fragmento, o diálogo ressalta os pontos destacados 

anteriormente quanto à transição do texto pelos gêneros da autoficção, da 

metaficção e do autobiográfico, pois o interlocutor afirma que aquilo que será 

revelado ao narrador deve ser transformado em ficção ao passo que tudo se 

passa dentro de uma narrativa ficcional construída a partir dessa ideia.  

Assim, tem-se a ideia de um texto, supostamente ficcional, que 

enfatiza a necessidade de se transformar a experiência do protagonista, autor 

e redator da história, de algo real para os moldes da ficção. Além disso, o 

protagonista faz questão de salientar a imprescindibilidade de a história que 

lhe vai ser contada ser crível, conferindo-lhe a aproximação ainda maior entre 

a ficção e a realidade para se validar a narrativa a ser contada. Quanto maior 

credibilidade a história passar ao leitor ao ser transformada em um objeto 

ficcional, de acordo com o narrador, melhor será para que ela seja aceita e 

lida com maior interesse.  

Dessa maneira, são os dois primeiros capítulos do romance, em que o 

narrador apresenta o mote de seu texto, intercalando-o com a sua 

experiência na festa de aniversário de dom Guido, a explosão misteriosa que 

leva a morte de um dos cavalos mais caros do estábulo do aniversariante 

                                                        
201  - Nunca lhe aconteceu algo assim? – perguntou-me licenciado depois de desligar o 
telefone –. Que alguém se empenhe em transmitir-lhe um conto? 
Disse que era a primeira vez, […] 
- Seria bom – acrescentei quando a secretária nos deixou a sós –, sempre que o conto seja 
crível. 
O licenciado riu. 
- Claro, seus contos não têm um nível ruim. Trouxe gravadora? 
- Não. 
- Fico feliz. Porque o que vou dizer-lhe é melhor que não seja repetido textualmente. 
Entende? Terá que convertê-lo, você saberá como, em ficção. 
- Aham – assenti –. Não sou jornalista. Mas me diga, licenciado, que interesse você tem em 
transmitir-me, como você mesmo disse, esta história? 
[…] 
- Se eu tivesse o dom, esta seria uma das histórias de que eu teria gostado de escrever. 
(Tradução nossa) 
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octogenário e seu encontro com o licenciado Jesús Hidalgo, seu informante e 

fonte primária dos fatos a serem narrados. 

A partir do terceiro capítulo, atrelados ainda ao processo de 

investigação da história para a criação ficcional proposta, são apresentados 

ao leitor os caminhos e o tom que guiarão a narrativa: a violência e o 

espetáculo. As falas de Hidalgo são sempre colocadas como suposições para 

o que poderia haver acontecido na festa de dom Guido, sempre questionando 

o protagonista se aquela história poderia dar uma boa narrativa jogando, 

assim, mais uma vez com a questão da realidade e da ficção na obra.  

As conjecturas do licenciado enveredam por desfechos que sempre 

envolvem a violência de alguma maneira: crime passional, infidelidade, 

humilhação pública e vingança, agressividade, assassinato animal e 

assassinato humano, ocultação de cadáver e de provas, entre outras, que 

armam um cenário perfeito para um romance policial. Entretanto, a obra vai 

além dessa caraterística pelos aspectos já assinalados anteriormente e 

também porque não se concentra apenas em desvendar o mistério 

relacionado à explosão, mas a narrativa se preocupa em mostrar a violência 

inserida em si própria textualmente, além de revelar ao leitor as imperfeições 

de uma determinada classe social que acredita ser superior aos demais por 

sua fortuna e levantar um terror psicológico a partir de personagens 

fragmentados e perturbados emocionalmente. 

O espetáculo começa a ser criado na cena que se constrói para a 

explosão acidental e depois acaba ficando por conta da surpresa do narrador, 

que se torna uma personagem que mais bem é conduzida pelas ações do 

licenciado Jesús Hidalgo que por seus próprios atos. O protagonista, assim 

como o leitor, se torna espectador da trama que vai sendo desenvolvida 

pouco a pouco ao longo das páginas apresentadas. A surpresa do narrador 

começa a ser destacada na narrativa a partir das atitudes inesperadas 

praticadas pelo advogado para descobrir os fatos que causaram realmente a 

explosão: 

Él ocultaba un interés en la historia que no era puramente 
literario – ésa era la impresión que yo tenía – y me estaba 
utilizando de una manera que no alcanzaba a comprender. 
(p. 311) 
[…] 
Volvimos al auto y al arrancar el licenciado dijo:  
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- Tuve que improvisar. Espero que no le moleste que le 
hiciera pasar por asegurador. (p. 314) 
[…] 
- ¿Qué le parece? ¿Nos damos una vueltecita por la finca? 
Ya que estamos aquí, digo, tal vez hay suerte. 
Me había sorprendido, pero dije que estaba bien, […] (p.315) 
[…] 
El guardia obedeció mecánicamente. El licenciado volvió a 
sorprenderme; se puso a hablar con la mujer en alemán. 
Entendí sólo algunas palabras, pero me llamó la atención que 
usaran el du familiar en vez del sie formal.  
[…] 
De nuevo sentí que me había llevado ahí con un motivo 
oculto y tal vez inconfesable. Pero aparte de la posibilidad de 
que intentara utilizarme (¿para saldar cuentas con sus 
antiguos vecinos, que habían despojado a su madre de la 
finca familiar?) ya la historia tenía para mí suficiente interés, y 
estaba dispuesto a ponerme en una situación incómoda, a 
mentir o actuar un poco, con tal de averiguar unos detalles 
más. (REY ROSA, 2014, pp. 316 – 317)202 

 

Nos fragmentos anteriores, percebe-se que o narrador por mais de 

uma vez acaba se surpreendendo com a destreza do advogado em 

improvisar em situações inesperadas para conseguir avançar em sua 

investigação. Enquanto isso, o protagonista acaba sendo um observador das 

ações e, ao mentir, cúmplice, posteriormente. O interesse ocultado por Jesús 

Hidalgo em descobrir realmente o que aconteceu motiva tanto o narrador 

quanto o leitor a seguir no jogo criado pela personagem investigadora.  

Inesperadamente, mas sem perder a compostura, o narrador tem de 

fingir ser um corretor de seguros para Joventino compreender sua presença 

                                                        
202 Ele ocultava um interesse na história que não era puramente literário – essa era a 

impressão que eu tinha – e estava me utilizando de uma maneira que não conseguia 
compreender.  
[…] 
Voltamos para o carro e ao arrancar o licenciado disse:  
- Tive que improvisar. Espero que não lhe incomode que lhe fizera passar por assegurador. 
[…] 
- O que você acha? Damos uma voltinha pela fazenda? Já que estamos aqui, digo, talvez 
temos sorte. 
Havia me surpreendido, mas disse que tudo bem, […] 
[…] 
O guarda obedeceu mecanicamente. O licenciado voltou a surpreender-me; começou a falar 
com a mulher em alemão. Entendi somente algumas palavras, mas me chamou a atenção 
que usassem o du familiar em vez do sie formal.  
[…] 
De novo senti que ele tinha me levado aí com um motivo oculto e talvez inconfessável. Mas 
fora a possibilidade de que tentasse utilizar-me (para saldar dívidas com seus antigos 
vizinhos, que tinham despojado sua mãe da fazenda familiar?) já a história tinha para mim 
suficiente interesse, e estava disposto a manter-me em uma situação incômoda, a mentir ou 
atuar um pouco, com a justificativa de averiguar mais detalhes. (Tradução nossa) 
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ali e depois um comprador de cavalos para que permitam a entrada de 

ambos na fazenda de dom Guido na ausência do patriarca octogenário. O 

fato de o narrador ter de atuar ou mentir também reforça a ideia da 

aproximação entre a realidade e a ficção e o processo de escrita que envolve 

esses dois meios. O protagonista tem de fingir ser quem não é para dar 

prosseguimento à própria narrativa contada por ele e deve disfarçar-se, 

ocultar sua verdadeira identidade para que a trama tenha prosseguimento e o 

leitor conheça o seu desfecho.  

Dessa maneira, o espetáculo começa a ser elaborado, apresentando 

seus atores e seus papeis na trama enquanto que o leitor será o espectador 

principal. Nessa atração, a violência explícita ou velada, ameaçadora, está 

sempre presente, como se observa pelos trechos abaixo: 

En la segunda capa de la pirámide estaban los hombres de 
seguridad. Muchos de ellos también hubieran podido vestir 
indumentaria quiché o tzutuhil sin llamar la atención, pero 
iban en traje de calle, tocados con el sombrero texano 
todavía en boga en las fincas de la región. Casi todos 
llevaban al hombro escopetas recortadas y, al cinto, cananas 
con cartuchos de varios colores. Las armas relucían y 
parecían relativamente nuevas, y esto contrastaba con que 
algunos las llevaban colgadas con mecates de maguey.  
[…] 
La escasez de mujeres hacía pensar en una reunión de 
jeques árabes. Se diría que no llevar una pistola visible al 
cinto o bajo la axila era una falta de etiqueta – falta que 
parecía perdonable sólo a los muy viejos. Entre los jóvenes, 
muchos llevaban, además de la automática oscura y 
reluciente, algunas recámaras de reserva –como si 
esperaran que tarde o temprano se produjera un tiroteo y 
hubieran previsto el peligro de quedarse sin balas. (pp. 290 – 
291) 
[…] 
Antes de llegar al cruce de Palo Verde, vimos una comitiva 
motorizada que se acercaba en dirección contraria. Venían a 
la cabeza dos motocicletas conducidas por robots con cascos 
de burbuja negra, chalecos antibalas negros y guantes y 
botas negros. Los seguía una camioneta Mercedes-Benz 
azul metálico (<<Ése es el carro de don Guido>>, dijo el 
licenciado), y cerraba el cortejo un pick-up negro de cabina 
doble con vidrios oscuros. (REY ROSA, 2014, p. 314)203 

                                                        
203  Na segunda camada da pirâmide estavam os homens da segurança. Muitos deles 

também poderiam ter vestido indumentária quiché ou tzutuhil sem chamar a atenção, mas 
iam vestidos em roupa de rua, com o chapéu texano ainda em voga nas fazendas da região. 
Quase todos tinham no ombro escopetas de cano curto e, no cinto, cartucheiras com 
cartuchos de várias cores. As armas reluziam e pareciam relativamente novas, e isto 
contrastava com o fato de que alguns as levavam penduradas com cordas de agave. 
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Nestes fragmentos anteriores, percebe-se como a violência faz parte 

do cenário criado. Mesmo em um ambiente de festa e de alegria, como é o 

caso dos dois primeiros trechos, a tensão e a ameaça presentes são latentes 

e permitem a entrada do medo na festa de dom Guido pela quantidade de 

elementos que poderiam gerar a violência naquele espaço. Todos levam 

armas e não possuem nenhum pudor em carregá-las e as exibem como se 

fossem troféus ou símbolos de uma masculinidade aflorada. O terceiro trecho 

é a família do octogenário indo a uma região praieira para relaxar depois do 

incidente na festa de aniversário. Mesmo em um momento de lazer, a 

violência está presente pela quantidade de elementos ameaçadores ao redor 

das personagens. O comentário do advogado revela que a comitiva não era 

algo improvisado por conta da tragédia anterior, mas era algo corriqueiro 

dentro da rotina da família ao sair da fazenda, pois ele reconhece o carro do 

mandatário e não se surpreende como o narrador ao ver o cortejo de 

seguranças e guarda-costas passar.  

    Além disso, a descrição das armas e a escolha do léxico, assim 

como foi apresentado nos romances anteriores, por parte do narrador 

contribui para a estruturação linguística violenta. Não é só a presença em 

massa das armas relatadas que assusta e indica uma agressividade na 

trama, mas também as possibilidades que o protagonista enumera para que 

elas sejam usadas, seja em um tiroteio iminente seja por bel-prazer em 

desfilar com um armamento pesado ou até mesmo para indicar um status 

dentro da sociedade, na qual aquele que não possuía uma arma à mostra era 

visto como inferior ou excluído daquele círculo de amizade.  

                                                                                                                                                               
[…] 
A escassez de mulheres fazia pensar em uma reunião de xeiques árabes. Diria que não 
levar uma pistola visível no cinto ou sob a axila era uma falta de etiqueta – falta que parecia 
perdoável somente aos muito velhos. Entre os jovens, muitos levavam, além da automática 
escura e reluzente, alguns cartuchos de reserva –como se esperassem que cedo ou tarde se 
produzisse um tiroteio e houvessem previsto o perigo de ficarem sem balas. 
[…] 
Antes de chegar no cruzamento de Palo Verde, vimos uma comitiva motorizada que se 
aproximava na direção contraria. Vinham na dianteira duas motocicletas conduzidas por 
robôs com capacetes de bolhas negras, coletes a prova de balas negros e luvas e botas 
negras. Seguia-os uma caminhonete Mercedes-Benz azul metálico (“Esse é o carro de dom 
Guido”, disse o licenciado), e fechava o cortejo uma pick-up negra de cabine dupla com 
vidros com insulfilm. (Tradução nossa) 
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  Desse modo, o narrador, antes da explosão, vai dando indícios de 

que algo catastrófico irá acontecer brevemente. Através dos trechos 

destacados pode-se perceber que o protagonista vai armando um cenário 

que fatalmente levaria para um ato de violência, pois os elementos que o 

compõem estão carregados de tensão e ameaça nítida. Em outro excerto o 

narrador reforça a sua ideia e a apresenta ao leitor como um indicativo 

daquilo que poderá ocorrer: 

Ahora la plazoleta estaba repleta de automóviles, casi todos 
4x4 de lujo, varios de ellos blindados, y los guardaespaldas 
con trajes oscuros y anteojos de sol hormigueaban por entre 
los vehículos. […] 
[…] El paisaje era plácido, pero la desgarrada música de 
corridos y rancheras que había comenzado a sonar a todo 
volumen, combinada con el whisky que fluía en abundancia y 
la presencia de tantas armas, me hizo concebirlo como 
escenario idóneo para un crimen pasional. (REY ROSA, 
2014, pp. 293 – 294)204 
 

Nesta parte da narrativa, o narrador deixa bem claro que a trama 

apresentada não terá um desfecho em que a violência esteja ausente, pois 

toda a estrutura elaborada indica um espetáculo em que ela será a 

protagonista. A paisagem era tranquila, mas todos os elementos que se 

fazem presentes na festa indicam um movimento contrário à calmaria do 

entorno. Não à toa, páginas adiante, o narrador conta sobre a explosão e se 

dá início à investigação e à série de ações propulsoras de um espetáculo 

violento. 

Também vale destacar o tom irônico e sarcástico presente na 

descrição do cenário violento revelado assim como a indumentária das 

personagens que evocam o perigo iminente de uma tragédia ajudam na 

construção da narrativa como um espetáculo para o leitor. Assim, pouco a 

pouco o narrador vai mostrando ao seu leitor cada traço da peça que está 

sendo apresentada diante de seus olhos. 

                                                        
204 Agora o estacionamento estava repleto de automóveis, quase todos 4x4 de luxo, vários 

deles blindados, e os guarda-costas com ternos escuros e óculos de sol perambulavam entre 
os veículos. […] 
[…] A paisagem era plácida, mas a desgarrada música de corridos e rancheras que havia 
começado a soar a todo volume, combinada com o whisky que fluía em abundância e a 
presença de tantas armas, me fez conceber o lugar como cenário idôneo para um crime 
passional. (Tradução nossa) 
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 O protagonista, dessa maneira, se vê enredado em uma trama em 

que não se poderá evitar momentos violentos. Além disso, cada vez mais, ele 

se sente como se fosse conduzido pela narrativa e não o contrário. Com isso, 

o escritor-narrador observa o espetáculo que se monta diante de seus olhos 

sob dois vieses: os traços psicológicos das personagens, que se revelam 

perturbados, fragmentados, insanos pela violência sofrida por ou praticada 

contra eles e a espetacularização desses atos de violência narrados na 

história.  

Nesse sentido, a experiência da violência apresentada acaba 

confundindo o leitor, pois aceitam-se algumas atitudes violentas, mas são 

reprimidas e condenadas outras. Não se possui um parâmetro a ser seguido 

sobre o que pode ser considerado um ato violento ou não, e tal construção 

acaba afetando a percepção do leitor, que experimenta novamente uma 

instabilidade da realidade que ele conhece ou, pelo menos, coloca à prova 

seu conhecimento e seu discernimento sobre o que deve ser considerado 

violência ou não. 

 Em um trecho após a explosão, o narrador descreve a transfiguração 

a personagem la Vieja, seguindo a amazona alemã responsável pelo 

estábulo da família: 

El hijo del patriarca festejado, a quien apodaban <<la 
Vieja>>, apareció después, y corrió detrás de la amazona. 
Pasó también a mi lado sin mirarme. <<Con la expresión de 
un loco>>, pensé: los ojos desorbitados, la boca abierta 
como si estuviera a punto de soltar un grito, la lengua medio 
fuera. […] (REY ROSA, 2014, p.298)205 
 

Sempre muito sério e centrado o acontecimento desestabiliza a 

personagem, que passa como um louco atrás da amazona. A atitude poderia 

ser considerada compreensível pelo fato de ser algo inesperado e em um 

momento totalmente inapropriado, porém, o que se percebe é que a 

personagem possui um estado psicológico afetado pela violência durante sua 

vida e a explosão acaba por expor esse traço de sua personalidade 

escondido até então.  

                                                        
205 O filho do patriarca festejado, a quem apelidavam de “la Vieja”, apareceu depois, e correu 
atrás da amazona. Passou também ao meu lado sem me olhar. “Com a expressão de um 
louco”, pensei: os olhos desorbitados, a boca aberta como se estivesse a ponto de soltar um 
grito, a língua meio para fora. […] (Tradução nossa) 
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Capítulos mais adiante, o narrador revela os possíveis motivos do 

comportamento do filho do anfitrião com as suspeitas do licenciado: 

dificuldades em relacionamentos amorosos, abandono pela esposa, que lhe 

deixou o filho a seus cuidados e o afeto pela amazona e a traição dela. Todos 

esses fatos contribuem para construir uma personagem psicologicamente 

afetada por algum tipo de violência que ela tenha sofrido durante sua vida. 

Também acabam servindo como desencadeador de uma violência a ser 

praticada pela personagem contra aqueles que estão ao seu redor. No caso, 

o principal alvo de la Vieja acabará sendo seu filho Claudio, que é trancado 

em um calabouço pelo pai e pelo avô, privado da luz do dia e de companhias, 

por um comportamento considerado doentio por sua família. 

 Sendo assim, é importante ressaltar que a família de dom Guido 

acaba estando cercada pela violência tanto no âmbito interno como externo, 

levando-se em consideração que praticam atos de violência dentro do próprio 

núcleo familiar enquanto estão rodeados por seguranças e guarda-costas 

para protegê-los da violência externa. Dentro desta perspectiva, é curioso 

como a família aceita a violência dentro do seu núcleo, como forma de 

proteção, ao mesmo tempo que se defende de outros tipos de violência que 

consideram prejudiciais à estrutura familiar.  

O ápice do espetáculo que vem sendo armado desde a explosão é o 

aparecimento inesperado de Claudio ao almoço em que o narrador e o 

licenciado foram forçosamente convidados a estarem. A entrada do rapaz na 

sala de jantar causa espanto e desconcerta as personagens que o 

conhecem. Neste contexto, as descrições trazidas pelo protagonista realçam 

os traços psicológicos de uma personagem também perturbada: 

La Vieja estaba sirviendo vino en la copa de su padre, 
cuando, en lugar del mayordomo, entró por la puerta batiente 
un muchachote rubio y pecoso. Con el pelo grasiento y sin 
peinar, tenía la mirada de un loco, y su cara, un poco pálida, 
estaba cubierta de sudor. […] 
- Buen provecho – saludó con una voz fuerte pero 
destemplada. 
La Vieja, que lo tenía a sus espaldas, derramó un poco de 
vino sobre el mantel al volverse. Don Guido dio un pequeño 
brinco en su silla.  
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- Sentate, por favor, papá – dijo el muchacho, con una 
sonrisa entre sarcástica y demente. (REY ROSA, 2014, p. 
331)206 
 

A aparição de Claudio no trecho acima revela a surpresa da família 

quanto à sua presença que era indesejada. Além disso, acrescenta 

adrenalina à narrativa e reforça o espetáculo porque o adolescente possui 

traços de um transtorno psicológico sendo que a caracterização dada pelo 

narrador corrobora essa ideia e a entrada inesperada do garoto aumenta o 

espetáculo que se está articulando dentro do enredo. 

Claudio tem aspecto de um psicopata pela forma que é apresentado 

ao leitor e isso faz com que a narrativa tome outro rumo, pois será ele quem 

tomará as rédeas das ações neste momento. Se antes o protagonista e o 

advogado foram forçados a ficarem para almoçar como se fossem reféns dos 

anfitriões para revelarem suas verdadeiras intenções em visitar a fazenda, 

agora, todos se encontram atrelados ao julgamento e aos atos do 

adolescente. 

É importante destacar que o adolescente somente comanda as ações 

na narrativa porque está armado. Assim, a sua presença representa maior 

violência na trama reforçada por uma encenação e deboche do garoto quanto 

à sua família, à amazona e ao advogado. As reações das personagens 

quanto à postura de Claudio acabam sendo um pouco mecânicas e às vezes 

desconcertadas com um toque até de comicidade contribuindo, assim, para o 

elo entre a violência e o espetáculo. 

Uma das personagens que mais contribuem para um espetáculo 

cenográfico é o mordomo da família, pois ele seguirá as ordens de quem 

estiver no comando da casa, independente da situação. Indiferente à 

violência, Manuel age como se tudo o que está acontecendo estivesse dentro 

da normalidade daquela casa. Primeiro, obedece aos patrões; depois, 

quando Claudio aparece armado não se importa e continua fazendo suas 

                                                        
206 La Vieja estava servindo vinho na taça de seu pai, quando, no lugar do mordomo, entrou 

pela porta batente um moleque loiro e sardento. Com o cabelo gorduroso e sem pentear, 
tinha o olhar de um louco, e sua cara, um pouco pálida, estava coberta de suor. […] 
- Bom apetite – cumprimentou com uma voz forte, mas alterada. 
La Vieja, que o tinha às suas costas, derramou um pouco de vinho sobre a toalha da mesa 
ao virar-se. Dom Guido deu um pequeno pulo em sua cadeira.  
- Sente-se, por favor, papai – disse o rapaz, com um sorriso meio sarcástico e demente. 
(Tradução nossa) 
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obrigações sob as novas ordens do adolescente. Como personagem 

secundária o mordomo acaba se apresentando como elemento intensificador 

do espetáculo da violência orquestrada por Claudio: 

[…] 
- Esperemos un poco, ya te lo explico. Antes voy a saborear 
esta carnita – respondió el muchacho, mientras el 
mayordomo terminaba de ponerle cubiertos. 
- ¿Va a querer vino, niño Claudio? – le preguntó, y alcanzó la 
garrafa para servirle. 
El muchacho probó el vino, lo declaró excelente. […] 
Manuel regresó de la cocina con un pollo a las brasas para 
Bárbara. […] (p. 334) 
[…] 
El mayordomo llegó a recoger los platos poco después. 
Como si para él ya era una tácita pero evidente transferencia 
de autoridad hubiera tenido lugar, le preguntó al muchacho si 
tomaríamos fruta o algún postre. 
- ¿Postre? – nos preguntó el muchacho al licenciado y a mí. 
- Tal vez un café – dije. 
- Yo también – dijo el licenciado. 
- Llevanos tres cafés al despacho de papá, que ahí 
estaremos más tranquilos – le dijo el muchacho al 
mayordomo. 
El mayordomo volvió a la cocina, y el muchacho nos hizo 
desfilar, con los viejos a la cabeza, por un pasillo largo hasta 
unas escaleras. (p.339) 
[…] 
<<El café>>, anunció la voz del mayordomo desde el 
corredor. El muchacho tomó una pistola, me miró y 
cortésmente me pidió que fuera a abrir la puerta. Obedecí. El 
mayordomo entró con un azafate con tres tazas de café y 
una azucarera, lo dejó en la mesita de centro, y volvió a salir. 
(REY ROSA, 2014, p. 341)207 

                                                        
207 […] 

- Esperemos um pouco, já lhe explico isso. Antes vou saborear esta carninha – respondeu o 
garoto, enquanto o mordomo terminava de lhe pôr os talheres. 
- Vai querer vinho, menino Claudio? – perguntou-lhe, e pegou a garrafa para servir-lhe. 
O rapaz provou o vinho, declarou-o excelente. […] 
Manuel regressou da cozinha com um frango grelhado para Bárbara. […] 
[…] 
O mordomo veio retirar os pratos pouco despois. Como se para ele já era uma tácita, mas 
evidente transferência de autoridade que houvesse existido, perguntou ao rapaz se 
comeríamos fruta ou alguma sobremesa. 
- Sobremesa? – perguntou-nos o rapaz a mim e ao advogado. 
- Talvez um café – disse. 
- Eu também – disse o licenciado. 
- Leve-nos três cafés ao escritório de papai, que aí estaremos mais tranquilos – disse o 
garoto ao mordomo. 
O mordomo retornou à cozinha, e o rapaz nos fez desfilar, com os velhos a frente, por um 
corredor extenso até umas escadas.  
[…] 
“O café”, anunciou a voz do mordomo desde o corredor. O rapaz pegou uma pistola, me 
olhou e cortesmente me pediu que fosse abrir a porta. Obedeci. O mordomo entrou com uma 
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Conforme mencionado anteriormente, as aparições do mordomo 

destacadas revelam a indiferença dessa personagem quanto a tudo que 

estava acontecendo naquele momento. O empregado ignora a arma em 

posse de Claudio quanto à violência que ela pode representar, mas considera 

o fato relevante para mudar sua posição de serventia pela nova autoridade 

apresentada na cena.  

Como a situação não lhe dizia respeito, exceto pelo fato de ter de 

servir o jantar aos presentes, Manuel apenas cumpre o seu dever como 

empregado da casa, sendo polido e solícito quando seus serviços são 

solicitados. Dessa maneira, a personagem contribui para o espetáculo 

armado e não impede a difusão da violência naquele ambiente e apenas 

acompanha tudo sem questionar nada.  

Sua indiferença e suas ações mecânicas (mas não desordenadas) 

acabam por dar um tom cômico ao cenário criado naquele momento da 

narrativa ou, então, juntamente com as ações das outras personagens, 

contribuem para a instauração da insanidade na história, pois acaba agindo 

de forma inesperada e automática algumas vezes, deixando o leitor surpreso 

com a harmonia existente entre a violência apresentada e o espetáculo 

construído na mesa de jantar daquela família, o que contribui também para 

um efeito de naturalização.  

Assim, a violência está em ocultar, escamotear ou transformar a 

realidade violenta em uma encenação teatral. A partir de uma estrutura que 

abarca a violência cria-se uma forma que remete a uma representação 

porque seria uma quantidade exacerbada de violência apresentada dentro de 

um plano de veracidade compatível com o que supostamente se pode 

compreender.  

O absurdo da violência espetacular vai sendo criado não só por 

Claudio, mas por todos que estão presentes na cena e por suas atitudes. 

Cada personagem reage de uma forma diferente na cena e contribui para 

que se construa um ambiente adornado pela loucura e pela insanidade, tendo 

como objetivo principal a demonstração de poder através da violência:  

                                                                                                                                                               
bandeja com três xícaras de café e uma açucareira, deixou-a na mesinha de centro, e voltou 
a sair. (Tradução nossa) 
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- Ustedes sírvanse, comiencen, que se va a enfriar – nos dijo 
un momento después, y dejó la pistola en la mesa. 
El licenciado obedeció; luego, por nerviosismo o distracción, 
pasó la bandeja a Bárbara. 
- Yo no como carne roja – dijo la alemana –, gracias. 
- No – dijo el muchacho mirando al licenciado –. La chupa 
nada más. 
El licenciado se rió, como un estúpido. La Vieja iba a decir 
algo, se contuvo, clavó los ojos en su plato vacío. 
Pasé la bandeja de carne a don Guido, como para salir del 
paso, y don Guido la rechazó.  
[…] 
La Vieja cerró los ojos y respiró profundamente, y el 
muchacho bajó la pistola y la puso en la mesa junto a su 
plato de carne. Tomó cuchillo y tenedor, consciente de que 
todos lo observábamos. Cortó un pedacito de carne, y antes 
de ponérselo en la boca hizo una pausa teatral para dirigirse 
al licenciado:  
- ¿Qué? ¿También usted sin apetito? 
El licenciado parpadeó con un leve sobresalto, alargó la 
mano para servirse.  
[…] 
Bárbara, el licenciado y yo le obedecimos, y la Vieja y el 
anciano siguieron mirándolo en silencio. (REY ROSA, 2014, 
pp. 333-334)208  
 

Assustados ou não, as personagens começam a fazer parte da 

encenação iniciada por Claudio pelas ameaças sofridas. Enquanto o jantar 

vai se descortinando ficcionalmente as personagens começam a agir 

mecanicamente, como o advogado que ri da piada vexatória feita à Bárbara 

ou então quando passam de mão em mão a bandeja de carne para se 

servirem como em um ato apenas para preencher o vazio e o desconforto 

                                                        
208 - Vocês se sirvam, comecem, que a comida vai esfriar – nos disse um momento depois, e 

deixou a pistola na mesa. 
O licenciado obedeceu; logo, por nervosismo ou distração, passou a bandeja para Bárbara. 
- Eu não como carne vermelha – disse a alemã –, obrigada. 
- Não – disse o rapaz olhando para o licenciado –. Só a chupa, mais nada. 
O licenciado riu, como um estúpido. La Vieja ia dizer algo, conteve-se, cravou os olhos em 
seu prato vazio. 
Passei a bandeja de carne a dom Guido, como para sair da situação, e dom Guido a 
recusou.  
[…] 
La Vieja fechou os olhos e respirou profundamente, e o garoto abaixou a pistola e a pôs na 
mesa junto ao seu prato de carne. Pegou faca e garfo, consciente de que todos o 
observávamos. Cortou um pedacinho de carne, e antes de colocá-lo na boca fez uma pausa 
teatral para dirigir-se ao licenciado:  
- O quê? Você também está sem apetite? 
O licenciado piscou com um leve sobressalto, alongou a mão para servir-se.  
[…] 
Bárbara, o licenciado e eu obedecemos, e la Vieja e o ancião seguiram olhando-o em 
silêncio. (Tradução nossa) 
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causado pela situação. Os únicos que parecem não querer entrar no jogo do 

adolescente são o pai e o avó que em mais de uma ocasião preferem ficar 

em silêncio durante o jantar.   

 Curiosamente, nenhuma das personagens presente na cena aparenta 

desespero frente à situação tensa e violenta que se arma no jantar. 

Apresenta-se diante delas uma personagem com traços de loucura que 

visivelmente deseja criar um terror psicológico nos demais a partir de suas 

atitudes, financiadas por pensamentos desejosos de vingança e o que se 

percebe é a neutralidade e a passividade das personagens quanto à violência 

que lhes é mostrada. Não há uma contrapartida igual às ações do garoto, 

com exceção das falas duras do pai que são silenciadas quando Claudio 

aponta a arma para a amazona duas vezes, mas apenas uma aceitação 

daquilo que o rapaz está fazendo diante deles.  

A partir desse acatamento das ações de Claudio pelas outras 

personagens as impressões do narrador sobre o adolescente também vão se 

transformando ao longo da narrativa. Apesar de descrevê-lo como um louco a 

princípio, o protagonista chega a admitir certa admiração pelo garoto:  

Había algo desmesurado en él, una grandeza como torturada 
y extraña. Se parecía poco a su padre, que era más bien 
pequeño, pero tenía el tinte del anciano y su constitución 
fornida. Los ojos grises, grandes pero fríos bajo una frente 
amplia, eran probablemente de la madre. Se había arreglado 
el pelo con una mano al comenzar a comer, y la expresión de 
locura desapareció de su cara para ser reemplazada por la 
placidez extrema de un angelote. […] (p. 335) 
Bajó las armas para dejarlas frente a él sobre el escritorio y 
se echó hacia atrás en su silla para mirar al techo un 
momento. Se me ocurrió que representaba el papel de algún 
héroe o algún villano de western o de film noir, con la 
afectación típica de un adolescente metido a mayor. Creo 
que los cinco lo mirábamos con una mezcla de miedo y 
estupor, pero también, al menos en mi caso, con admiración. 
[…] 
Aunque al principio me pareció repulsivo, el muchacho 
comenzaba a hacérseme simpático. Y parecía claro que yo 
dependía sobre todo de él para salir a salvo de aquella 
absurda y peligrosa situación.   (REY ROSA, 2014, pp. 340 – 
341)209 

                                                        
209 Havia algo desmesurado nele, uma grandeza como torturada e estranha. Parecia-se 

pouco com seu pai, que era bem menor, mas tinha a tonalidade do ancião e sua constituição 
fornida. Os olhos cinzas, grandes, mas frios sob uma testa ampla, eram provavelmente da 
mãe. Tinha arrumado seu cabelo com uma mão ao começar a comer, e a expressão de 
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Nos fragmentos anteriores, evidencia-se a mudança da percepção do 

protagonista em relação à figura de Claudio mesmo que o garoto demonstre 

traços de agressividade e promova a violência naquele momento.  

É importante ressaltar que a dúvida do narrador e a cogitação do perfil 

de Claudio como um herói ou um vilão deixam claro que, independente do 

papel exercido pelo adolescente, este sempre estará atrelado a atos de 

violência, sejam estes considerados bons ou ruins por aqueles que os 

julgarem. Desde que cumpra seu papel nessa trama, Claudio poderá ser visto 

como a personagem que deseja justiça e o bem ou aquele que anseia 

vingança e o mal. Neste caso, cabe ao leitor saber qual sentimento a 

personagem descrita desperta em si a partir da leitura de suas impressões, 

pois o narrador dá a possibilidade de se escolher qual percepção se pode ter 

do garoto.  

Cabe considerar que o desfecho da personagem na trama corrobora 

para o espetáculo e para a propagação da violência que se instaurou desde o 

início com a explosão dias antes no estábulo da fazenda. A sua morte possui 

os ingredientes de uma cena digna de um espetáculo teatral trágico 

anunciado páginas antes: 

Probablemente también el anciano había comprendido. Con 
una rapidez que todavía no deja de admirarme, y que 
supongo que sorprendió a los otros tanto como a mí, se lanzó 
por encima de la mesita de café y el escritorio con un extraño 
gemido, y cayó sobre su nieto, que no tuvo tiempo para quitar 
el doble seguro del viejo revólver. 
La Vieja se levantó rápidamente, apartó a don Guido y se 
sentó a horcajadas sobre su hijo. Al mismo tiempo que lo 
sujetaba por el cuello con una mano, con la otra le arrancó 
pistola y le quitó el seguro. 
- Vos creíste que fue él, lo del caballo, pero fui yo – alcanzó a 
gritar el muchacho. 

                                                                                                                                                               
loucura desapareceu de seu rosto para ser substituída pela placidez extrema de um anjinho. 
[…]  
Baixou as armas para deixá-las a sua frente sobre a mesa e se recostou em sua cadeira 
para olhar o teto um momento. Ocorreu-me que representava o papel de algum herói ou 
algum vilão de western ou de film noir, com a afetação típica de um adolescente metido a 
adulto. Creio que os cinco o olhávamos com uma mistura de medo e estupor, mas também, 
ao menos no meu caso, com admiração. 
[…] 
Ainda que a princípio me pareceu repulsivo, o rapaz começava a fazer-se simpático para 
mim. E parecia claro que eu dependia sobretudo dele para sair a salvo daquela absurda e 
perigosa situação. (Tradução nossa) 



 
 

216 
 

La Vieja tomó la blusa de Bárbara del escritorio, la colocó 
sobre la pistola para usarla como silenciador, y le dio un tiro 
al muchacho en la cabeza. (REY ROSA, 2014, pp. 345 – 
346)210 
 

A velocidade dada à cena e a frieza do pai para assassinar o filho 

diante de todos surpreende o leitor que se vê diante de uma cena que parece 

pertencer aos filmes de ação produzidos em Hollywood e, ao fazer tal 

aproximação, retoma-se mais uma vez a questão do limite do real.  

A fala do garoto antes do seu assassinato motiva seu pai a concluir 

aquilo que havia começado e não penas imobilizá-lo como se poderia pensar 

a princípio. Assim, a morte de Claudio é o desfecho inevitável para a 

encenação realizada desde o princípio do jantar, em que la Vieja e dom 

Guido permanecem quase em silêncio a todo momento, projetando uma 

maneira de acabar com aquela situação. A surpresa acaba ficando por conta 

do ancião que ousa avançar contra o neto mesmo em idade avançada e 

consegue desestabilizá-lo a tempo de seu pai reagir.  

De todos os modos, a violência acaba se fazendo presente e nenhuma 

das personagens citadas está imune a isso, pois todas, de alguma maneira, 

sofrem algum tipo de agressão na trama ou praticam algum ato de violência. 

Dom Guido e la Vieja assassinam Claudio, mandam matar a Mincho e 

ocultam as provas desses assassinatos para manter o nome da família; 

Bárbara é agredida verbalmente pelo adolescente e também tem de se 

sujeitar a um abuso, ficando nua diante de todos, quando o garoto decide 

forjar um crime passional para matá-la e, assim, recuperar sua herança; 

Jesús Hidalgo é cúmplice na alteração do testamento e por encobrir as ações 

violentas de seus patrões, inclusive contra o próprio Claudio que vivia 

acorrentado em um calabouço usado para torturas de trabalhadores 

(escravos) na fazenda; por fim, o narrador também é alvo de um ato de 

                                                        
210 Provavelmente também o ancião tinha compreendido. Com uma rapidez que ainda não 

deixa de admirar-me, e que suponho que surpreendeu aos outros tanto como a mim, lançou-
se por cima da mesinha de café e da mesa com um estranho gemido, e caiu sobre seu neto, 
que não teve tempo para retirar a dupla trava do velho revólver. 
La Vieja se levantou rapidamente, afastou dom Guido e montou sobre seu filho. Ao mesmo 
tempo que o sujeitava pelo pescoço com uma mão, com a outra lhe arrancou a pistola e 
retirou a trava. 
- Você acreditou que foi ele, a história do cavalo, mas fui eu – conseguiu gritar o rapaz. 
La Vieja pegou a blusa de Bárbara da mesa, colocou-a sobre a pistola para usá-la como 
silenciador, e deu um tiro na cabeça do garoto. (Tradução nossa) 
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violência ao tentar sair da cena do crime sem ter envolvimento algum com 

toda aquela situação: sofre um golpe na nuca que o faz desmaiar e é 

aprisionado no calabouço de Claudio. 

 As descrições do cadáver de Claudio, recém-assassinado frente ao 

narrador, e de Wilfrido, segurança desaparecido, dão um tom repugnante a 

algumas partes da narrativa, pois revelam um alto grau de insensibilidade e 

anestesiamento coletivo das personagens diante de violentos atos. Os 

detalhes sobre o corpo em decomposição do segurança causam espanto no 

leitor e colaboram para intensificar o espetáculo armado. 

Cabe ressaltar que durante todos esses acontecimentos o narrador 

insiste em afirmar que tudo aquilo que está sendo mostrado ao leitor daria 

uma boa narrativa, levando a crer que ele realmente presenciou esta história 

em algum momento de sua vida. Assim, o jogo constante entre a ficção e a 

realidade e o processo de escrita permanecem durante todo o romance. 

Portanto, em Caballeriza, encontra-se um enredo que já apresenta 

traços da estética, assim como foi apontado em Piedras Encantadas, que o 

autor constrói principalmente em Los Sordos e El Material Humano. Neste 

romance publicado em 2006, encontra-se a estética da violência quando se 

percebe um manejo na oscilação entre a metaficção, a autoficção e o 

autobiográfico acompanhados de um espetáculo carregado por atos de 

violência.  

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Quando se apresentou a oportunidade de se estudar os romances de 

Rodrigo Rey Rosa os caminhos se mostraram complexos e árduos, pois não 

é um autor que tem sido objeto de estudos acadêmicos, sobretudo no Brasil, 

na perspectiva da teoria literária como foi feito nesta tese de doutorado. 
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Apenas alguns teóricos abordavam suas obras dando ênfase aos relevos 

estéticos e com apreço que lhe são devidos. É fato que existem alguns 

(breves) estudos sobre algumas de suas obras e isso deve ser sempre 

relevado. Entretanto, este é um primeiro levantamento crítico de grande porte 

sobre este autor e suas obras. 

A realização do estudo sobre o desenvolvimento histórico da América 

Central e da Guatemala proporcionou a possibilidade de se vislumbrar uma 

região e um país que sofreram (e ainda sofrem) com políticas públicas 

precárias e um subdesenvolvimento latente e desolador. O histórico de 

guerras na Guatemala e seu passado escasso de período longos de 

democracia mostram as dificuldades vividas por uma população aguerrida e 

esperançosa, mas que sofreu com as seguidas ditaduras e ondas de 

massacres praticadas pelo Estado.  

Como meio de denúncia, a literatura centro-americana foi utilizada 

para evidenciar que naquela localidade era preciso dar voz à população 

marginalizada e esquecida e, assim, voltar os olhos para os problemas 

enfrentados principalmente ao longo do século XX. A literatura testemunhal, 

que por décadas durante o último século permaneceu em voga, teve seu 

papel fundamental nesta luta diária e merece destaque por seu valor.  

Os textos lidos e os levantamentos feitos contribuíram 

significativamente para compreender de uma melhor maneira como a 

produção literária centro-americana vem sendo elaborada desde o século XX 

e se apresenta no século XXI. Ainda há muito que observar e estudar sobre a 

região e autores que merecem destaque e estudos tão aprofundados quanto 

Rey Rosa: Sergio Ramírez, ganhador do Premio Cervantes 2017, 

Castellanos Moya, Gioconda Belli, Carlos Cortés, Miguel Huezo Mixco, 

Anacristina Rossi, Jacinta Escudos e tantos outros que representam a 

literatura centro-americana contemporânea com maestria e comprometimento 

literário e social. 

A importância de se estudar Rey Rosa como um representante dessa 

literatura centro-americana contemporânea também se torna um modelo para 

que outros estudos se debrucem sobre suas obras e sobre os textos de 

outros autores da região. Os prêmios recebidos pelo autor guatemalteco, já 

destacados anteriormente, reforçam a necessidade de estudos sobre sua 
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obra e permitem difundir seu nome em lugares dantes não disponíveis para 

uma estética diferente da qual ele é um dos representantes.  

 A maneira como o autor aborda e utiliza a violência em seus textos é 

a grande chave para o seu projeto estético. Além da violência evidente, como 

foi visto nas análises realizadas, a postura de Rey Rosa ao elaborar seus 

narradores contribui para a uma aproximação entre a realidade e a ficção e 

possibilita os questionamentos daquilo que se pode ser considerado real ou 

não. As proposições feitas nos romances em que se tem um narrador 

protagonista, juntamente com as indagações filosóficas e o jogo narrativo 

construído com a proposta de se pôr sempre em dúvida o que pode ser 

ficcional ou não são algumas das características das obras do autor. 

Além disso, as construções imagéticas da violência dentro dos 

romances proporcionam ao leitor vislumbrar uma estrutura textual pautada 

também no sensorial e descritivo em que a violência se torna um meio para 

se perceber e entender muitas vezes o retrato exposto da Guatemala atual. 

Atrelada a essas imagens textuais está a utilização de um silêncio 

perturbador que desconcerta o leitor em certas ocasiões, um silêncio que 

pode ser tanto uma falha de comunicação ou a ausência desta como também 

pode ser o silenciamento proposital de uma personagem como uma forma de 

violência a ser representada dentro do texto. Não só nos romances 

estudados, mas também em outros textos do autor é possível perceber esse 

silêncio que fala com o leitor, que o instiga e o incomoda, pois há o 

apagamento ou o desaparecimento da voz que deveria estar presente 

naquele momento e esclarecer a narrativa para quem a lê.  

Essa é a proposta de Rey Rosa que, em muitos momentos, deixa o 

leitor fazer suas próprias conclusões dos fatos narrados e avaliá-los conforme 

seu crivo e dá a possibilidade ao leitor de preencher as lacunas deixadas 

intencionalmente no texto para que estas o motivem a refletir sobre aquilo 

que está sendo proposto. 

Compondo a estética do autor, juntamente com os dois pontos 

anteriores, está a presença do insólito, do absurdo, da superstição e do 

místico que servem como ferramentas para criar um universo em que o leitor 

percebe uma violência e experimenta a instabilidade causada dentro do 
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mundo concreto a partir da naturalização de ações e estruturas textuais e 

linguísticas violentas em uma realidade traumática apresentada sem pudor.  

É uma violência e a representação de uma realidade traumática, 

ocasionadas por questões históricas, refletidas nos retratos da Guatemala e 

na denúncia sempre presente, mas também é uma violência cotidiana que 

aparece para questionar as suas raízes dentro da estrutura da sociedade 

retratada. 

Em cada uma das obras analisadas percebe-se a presença desses 

três elementos que conduzem a um processo estético funcionando a partir de 

uma concatenação projetada desde o princípio nas narrativas.  

Em El Material Humano tem-se um jogo com fatos históricos e o 

processo de escrita em que a violência se faz presente pelos dois vieses 

apresentados, questionando sempre a viabilidade de uma obra ficcional e sua 

aproximação com a realidade. Dessa forma, a constante ameaça, o perigo, o 

insólito e o absurdo caminham juntos e arquitetam esta narrativa.  

Em Los Sordos, retrato da Guatemala atual e a sua violência cotidiana, 

os acontecimentos acompanhados de um silêncio perturbador dão o tom à 

narrativa que busca resgatar e dar visibilidade também às tradições 

indígenas maias presentes no país. Não é somente um resgate histórico, mas 

também um apontamento da realidade corrente guatemalteca. Também se 

revela uma violência contra a figura feminina no romance e sua condição 

subalterna dentro do país mesmo sendo de uma classe social alta.  

Em Piedras Encantadas, a revelação dos detalhes de um suposto 

atropelamento acidental faz com que histórias escondidas ou mantidas em 

segundo plano sejam reveladas, como o tráfico de crianças e o envolvimento 

das altas classes com a violência, sendo seus representantes propagadores 

e perpetradores de atos violentos dentro da sociedade guatemalteca.  

Em Caballeriza, a violência vem acompanhada de um espetáculo no 

qual as personagens atuam como atores preparados para uma cena trágica e 

composta por muito sangue familiar derramado. Não há abertura para um 

arrependimento, apenas existe espaço para a prática de ações agressivas e 

um narrador que é mais conduzido por aquilo que narra que o contrário. 

Nos quatro romances, a estética da violência está presente e colabora 

para a construção narrativa de um fazer literário diferenciado. É importante 
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destacar que outras obras de Rey Rosa, que não foram analisadas neste 

momento, também possuem traços desta estética e contribuem para a 

fundação de um cenário diferente na produção centro-americana 

contemporânea. A capacidade de Rey Rosa em criar narrativas 

desconcertantes que revelam ambientes em que a violência é o mote 

principal o torna um escritor distinto e inovador. 

Também é importante destacar outros pontos relevantes encontrados 

em suas obras que foram mencionados e servem de parâmetros para 

construir o plano da estética apresentada. Um desses elementos é a 

perspectiva social adotada dentro dos romances, levando-se em 

consideração a visão das classes sociais a partir da própria camada a partir 

da qual se narram tais histórias. Rey Rosa é proveniente de uma família 

pertencente à classe alta guatemalteca, frequentou bons colégios durante 

sua vida e teve a oportunidade de frequentar meios sociais que para muitos 

são desconhecidos.  

O autor poderia ter optado em negligenciar ou ocultar as ações 

pertencentes à aristocracia e à classe alta guatemaltecas (e por que não 

centro-americana?) e enfocar-se apenas na denúncia da violência estatal 

contra as classes menos privilegiadas, mas preferiu mostrá-las claramente, 

revelando que elas também estão envolvidas profundamente na construção 

de uma violência contra diversos setores da sociedades a fim de se 

manterem em suas posições político-sociais pré-determinadas há séculos na 

estrutura coletiva de seu país.  

A grande questão a ser levantada é que a denúncia social parte de um 

membro da alta sociedade guatemalteca, buscando descontruir ou 

desestruturar um sistema social com raízes totalitárias e opressoras. Em 

todos os romances analisados é possível perceber a forte crítica a este 

sistema social guatemalteco presente: a necessidade de exploração até a 

suma precarização e a iminente extirpação da classe popular menos 

favorecida para a manutenção das outras classes no mesmo patamar em que 

se encontravam desde a época da independência ou até mesmo antes.  

Em El Material Humano a necessidade de se esconder por anos tantos 

documentos de uma polícia truculenta e corrupta que sempre teve suas 

ações atreladas ao exército nacional guatemalteco reforça a conveniência de 
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o governo desejar a manutenção do arquivamento e do desaparecimento dos 

dados encontrados. Ocultar o passado tenebroso, agora revelado, ajuda na 

preservação dos status quo pré-estabelecido há séculos.  

Em Los Sordos se torna visível a revelação dos parâmetros sociais 

existentes nas altas camadas sociais guatemaltecas, pois se encontram a 

família de dom Claudio de um lado, com o discurso burguês e bancário unido 

à percepção de modelo de vida a ser produzido pelas personagens e, do 

outro lado, a classe social representada por Cayetano, em que a submissão e 

a humilhação pública fazem parte do caminho a ser trilhado para uma 

ascensão monetária no país. Os amigos de Clara e de Javier também 

possuem lugares bem demarcados dentro desta sociedade que faz questão 

de delimitar os limites entre uma classe social e as demais.  

O mesmo acontece em Piedras Encantadas, onde Joaquín Casasola é 

um guatemalteco frustrado com ter de voltar ao seu país natal após anos 

vivendo no exterior. A decepção da personagem acaba refletindo um 

movimento muito comum de abandono às origens nacionais pelo desprezo 

que elas despertam em certos setores sociais. O externo é mais agradável e 

mais aceitável não por ser melhor, mas pelo fato de apenas não pertencer 

àquele lugar. O desejo de sair do país o quanto antes é maior que outras 

questões a ser consideradas. Além disso, neste romance, os papéis sociais 

estão estritamente demarcados e a possibilidade de ascensão social é quase 

inexistente. Todas as personagens conservam suas posições dentro da 

sociedade e fazem questão de não deixar outras personagens fugirem de sua 

categoria social, como é o caso do detetive Rastelli. 

Possivelmente o caso mais emblemático dentro dessa temática seja a 

construção das personagens da família de dom Guido e sua história em 

Caballeriza. A preservação das tradições de um notório coronelismo presente 

por décadas a partir da existência dessa família na sociedade guatemalteca e 

suas ações dentro do enredo fortalecem a crítica ao sistema social 

evidenciado desde as primeiras páginas do romance. O aniversário do 

octogenário e sustentador do patriarcado viril com seus convidados armados 

e suas atitudes machistas reforçam a necessidade da preservação do 

autoritarismo dentro dessa classe social a fim de se estabelecer uma 

padronização da ordem de vivência na sociedade. A vingança e a honra 
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manchada por um escândalo público são fatores determinantes para a figura 

pública da família perante à sociedade assim como o ocultamento do 

assassinato do neto de dom Guido, Claudio.  

Todos esses aspectos da alta classe guatemalteca são revisitados e 

escancarados por Rey Rosa nos romances analisados a fim de que se 

perceba não só a violência estatal existente, que é cruel e implacável, mas 

também a violência presente na manutenção de uma estrutura social pútrida, 

cuja naturalização ajuda a mantê-la a qualquer custo por todos que se 

consideram acima dos demais.    

Outro elemento que foi mencionado durante a elaboração desta tese é 

o processo de escrita utilizado por Rey Rosa, em que os limites entre 

gêneros tradicionalmente definidos são visitados e usados para elaborar seus 

textos. O limite entre o real e o ficcional é posto à prova não só na afirmação 

do insólito e do absurdo, mas também na capacidade do autor em romper as 

fronteiras de construção textual e experimentar mesclar diferentes modelos 

de escrita em seus romances.  

Em três das quatro obras analisadas a questão do papel do autor e de 

sua função na sociedade é problematizada pela narrativa. Em duas delas, El 

Material Humano e Caballeriza, é o narrador-protagonista que busca 

elementos para uma nova história está presente e remete ao processo de 

escrita em que todo autor se debruça. Além disso, a aproximação com a 

realidade parte de uma tentativa, exitosa acredita-se, de aproximação do 

autor com seu leitor a partir das personagens e das experiências narradas 

em primeira pessoa.  

A intenção, talvez não tão exitosa quanto à do autor, de demarcar 

seus textos como autobiográficos, autoficcionais ou metaficcionais torna o 

jogo narrativo produzido nos romances mais sólido e mais interessante de ser 

observado. Não é tal classificação que valoriza os textos de Rey Rosa, mas a 

sua maestria em confundir esses gêneros a ponto de dificultar a capacidade 

de discernimento deles em sua obra, não sendo possível a delimitação com 

clareza. Disso também é composto o jogo narrativo: valer-se do comum para 

construir o inesperado.  

Com isso, é desejável que as outras obras do autor sejam analisadas 

futuramente e se façam presentes nas discussões que sejam realizadas em 
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congressos e outros espaços de debates dentro e fora da regionalidade 

centro-americana. Espera-se que esta tese seja uma abertura para possíveis 

diálogos com outros escritores centro-americanos ou de outra denominação 

que também contribuam para a transformação constante a partir da qual a 

literatura sempre buscou se formular e atualizar-se.   

Dessa forma, um dos objetivos principais desta tese, além de 

evidenciar a estética da violência, foi dar a possibilidade para que a literatura 

centro-americana, por meio das obras de Rey Rosa, seja mais estudada no 

Brasil e na América do Sul e, dessa maneira, trazer maior relevância para 

uma região que merece um olhar mais interessado e maior dedicação quanto 

aos seus textos literários.  

Compreende-se essa ideia anterior dessa forma porque ao se realizar 

o levantamento histórico-teórico sobre a região centro-americana percebeu-

se a importância e a relevância da produção literária construída ali por 

autores que merecem tanto destaque quanto tantos outros que pertencem a 

outras localidades e já são estudados com maior frequência.  

Por experiência própria, o nome de Rey Rosa era desconhecido até a 

leitura do romance Los Sordos realizada em 2014 por uma feliz casualidade. 

Encontrado entre os livros de ficção de literatura estrangeira em uma livraria 

brasileira, a obra traduzida chamou a atenção pelo enredo intrigante e uma 

experiência da realidade diferente da que já se havia lido anteriormente. 

Desde então, a obra do guatemalteco foi se incorporando a um cotidiano de 

leitura, análise e estudos literários realizados. Um ano após a primeira leitura, 

ter a possibilidade de dedicar-se a analisar suas obras a fundo foi uma grata 

experiência que se estende até o momento e se pretende prolongar em um 

futuro próximo. 

É importante destacar como de grande valia a experiência de se 

conhecer a América Central e visitar a Guatemala por meio do Programa de 

Doutorado Sanduíche no Exterior fornecido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação vinculada 

ao Ministério da Educação (MEC). Sem essa experiência, provavelmente 

esta análise não poderia ter se realizado com tantos elementos pertencentes 

ao meio sociocultural da região.  
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O mesmo se pode dizer da possibilidade de conhecer autores, 

teóricos, críticos e professores especialistas sobre a literatura centro-

americana sem essa experiência no exterior. Viver a realidade centro-

americana e poder entendê-la melhor foi de grande ajuda para esta escrita. 

Agrega-se a toda essa prática, a possibilidade de se conhecer e se 

entrevistar o autor, que amavelmente aceitou o convite para uma conversa 

sobre suas obras, seus projetos e outros assuntos em outubro de 2017.    

Espera-se que, a partir desta tese, mais estudiosos e críticos literários 

voltem cada vez mais seus olhares para a literatura contemporânea 

produzida América Central. É desejável que se rompam as fronteiras físicas, 

os limites idiomáticos e as barreiras editoriais para que se comece a ver e se 

perceber uma maior interação entre a literatura de todo o continente 

americano. E quem pode (e deve) começar a eliminar essa demarcação é a 

academia e os estudos propostos por ela visto que tal proposição sempre 

deve ser destacada e discutida no ambiente acadêmico para que ele se 

renove constantemente. 
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Características dos Tribunais Maias na Guatemala descritas por John 
Schawnk Durán (2005) 
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