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Resumo

O presente trabalho dedica-se ao estudo do romance L’hora violeta (1980),

de Montserrat Roig (1946 -1991). Esta análise pretende oferecer um caminho de

leitura da obra, levando em consideração alguns aspectos que acreditamos serem

relevantes: a relação da mulher com o fazer literário, o contato com o universo

social e político da Espanha e, principalmente, as associações com os modelos da

tradição literária que aparecem no romance.

L’hora violeta um diálogo explícito com a

Odisséia - uma escolha consciente por utilizar os modelos da epopéia - , nosso

estudo se centra na análise das personagens do romance de Montserrat Roig,

tendo como referencial básico as personagens da Odisséia.

Em virtude de haver em
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Resumen

(1980) de Montserrat Roig (1946 -1991). Este análisis quiere ofrecer un camino de

lectura de dicha obra, considerando algunos aspectos que creemos importantes,

como la relación de la mujer con el quehacer literário, el contacto con el universo

social y político de Espana y, principalmente, las asociaciones con los modelos de

la tradición literaria que aparecen en la novela.

AI haber en L'hora violeta un diálogo explícito con la Odisea -una elección

deliberada de los modelos del poema épico-, nuestro estúdio si centra en el

análisis de los personajes de la obra de Montserrat Roig teniendo como referencia

básica aquellos de la Odisea.

El presente trabajo se consagra al estúdio de la novela L'hora violeta
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Introdução

A obra L’ hora violeta, de Montserrat Roig, publicada pela primeira vez no

início da década de 80, tornou-se, em pouco tempo, bastante lida na Espanha,

chegando a ser o romance mais vendido no país no ano de 1981.

Em L’hora violeta, Montserrat Roig narra a história de seres que vivem

desencontros e decepções, durante os primeiros anos posteriores à morte de

Franco. As protagonistas são mulheres, talvez três faces de uma mesma mulher,

que tentam reconstruir suas vidas depois do fracasso de seus relacionamentos

com os homens. As personagens Natàlia, Norma e Agnès frente a situação de

perda, com o fim dos relacionamentos amorosos, procuram encontrar novas

alternativas de vida. Tecem suas reflexões, buscando os motivos do fracasso de

suas relações com o sexo masculino e das dificuldades para recomeçar. Os

homens também estão presentes, discutindo suas perdas e refletindo sobre as

lutas travadas contra o regime ditatorial. O fracasso das relações pessoais e das

utopias permeará toda a obra.

O romance apresenta uma narrativa densa, na qual os conflitos das

personagens se prendem às dificuldades do relacionamento com o outro. Pondo

em evidência o caráter múltiplo das personagens, Roig apoia-se na tradição e

apresenta uma narrativa na qual o mundo é avaliado através de uma ótica

feminina. As múltiplas facetas das personagens, tão bem trabalhadas pela autora,

remetem-nos à imagem de seres contemporâneos em seus vários papéis sociais.
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A experiência amorosa, o encontro com o outro, a relação homem/mulher são

núcleos temáticos presentes no romance.

Seu texto revela-se um excelente guia para quem deseja discutir a relação

entre a realidade e o universo ficcional. As personagens simbolizam uma geração

que não pôde encontrar um lugar adequado e voltou-se para o passado, em busca

da reconstrução da imagem do outro e de uma época.

Assim, o romance apresenta uma discussão da vida entre homens e

mulheres em meio a um período histórico, marcado por intensos conflitos sociais:

a República, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, a ditadura de

Franco e os primeiros tempos da transição democrática.

Algumas personagens de L’hora violeta já figuravam em romances

anteriores de Roig: Ramona, adéu (1972) e EI temps de les cireres (1977). Entre

as personagens cabe destacar Natàlia que protagoniza a segunda obra citada.

Muitas informações preciosas sobre sua vida e sobre sua relação com os

familiares estão presentes nesse romance. Na obra, há o relato do retorno de

Natália a Barcelona, após anos vivendo na França e na Inglaterra, e a retomada

da vida em sua pátria. Com a intenção de auxiliar o leitor interessado em

compreender melhor o romance, a autora construiu uma árvore genealógica das

duas famílias principais que figuram em seus romances, colocando-a no início de

L’hora violeta, antes do capítulo introdutório “Primavera de 1979”.

O texto escolhido como objeto desta dissertação apresenta uma riqueza

de referências literárias. Logo na primeira leitura de L’hora violeta é fácil observar

no romance ressoam ecos de obras clássicas. Em vários momentos,como
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percebemos que as personagens, principalmente Natàlia, lêem suas vidas

através das leituras que fazem ou fizeram. Os referenciais literários vão

aparecendo em meio às reflexões das personagens.

Temos diálogos literários implícitos, como, por exemplo, no trecho em que

Natàlia afirma: “la meva história no és exemplar. És ensopida.” (1993: 30)

afirmação nos leva a pensar na obra de Cervantes: Novelas ejemplares. Outra

referência implícita estaria no nome da personagem Germinal, referência à obra

de Zola, podemos pensar inclusive numa homenagem. Explicitamente o romance

Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Ibsen,apresenta referências a:

Aleixandre, Thomas Mann, William Shakespeare, Madame de Stãel, Marx,

Maragall, Gramsci, Aragon, a Biblia e a Odisséia.

Foi difícil eleger um caminho de análise da obra em virtude das múltiplas

possibilidades que o romance apresenta. Decidimos optar por aquele que mais

chamou nossa atenção durante a leitura. Acreditamos que as referências à

Odisséia se tratam de algo muito precioso na narrativa e consideramos

interessante indagar sobre as circunstâncias em que as referências surgem no

enredo.

De modo que nossa análise se centra no diálogo presente no romance

aproximações, como Roig apresentou a releitura das personagens encontradas

na epopéia e como as personagens do romance se relacionam com os modelos

do texto grego. Em suma, pretendemos apresentar uma possibilidade de leitura

1 “Mi historia no es ejemplar. Es aburrida." (1993:38)

1 A

L’hora violeta com a Odisséia. Procuramos verificar como se deram as
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do romance e para isso procuramos oferecer elementos de apoio que permitam

uma maior compreensão da obra, tendo em vista o caminho por nós percorrido

durante nossas investigações.

O presente trabalho compõe-se de um capítulo inicial que traz alguns

aspectos biográficos de Montserrat Roig e comentários sobre sua relação com a

literatura, baseados, principalmente, em dados apresentados pela escritora na

obra Dime que me quieres aunque sea mentira. No segundo capítulo, para armar

elementos essenciais para a leitura do romance, apresentamos informações

sobre o contexto histórico, um breve comentário sobre a relação entre mulher e

Literatura, bem como um levantamento dos modelos femininos e masculinos

presentes na Odisséia. No terceiro capítulo, há um apanhado geral das diversas

partes que compõem a obra L’hora violeta. O quarto capítulo consiste no estudo

propriamente dito do romance e nele apresentamos a análise dos elementos

estruturais da narrativa: o foco narrativo, o tempo, o espaço e, de modo especial,

as personagens. O estudo pretende descrever o processo de construção das

personagens e a importância que as mesmas possuem no desenvolvimento do

enredo. No quinto capítulo, apresentamos breves considerações sobre as

relações entre o passado concreto e o enredo, pois a obra problematiza a relação

entre ficção e realidade.
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I. Montserrat Roig: A mulher e a escritora

“La escritora espera. Espera que le lleguen las palabras nunca

dichas, las que han nacido sin destino, y que se le muestren, a la

vez, como mistério y profecia. Hoy, cuando parece que «ya está

dicho todo», la espera de la escritora es optimista: una manera de no

Montserrat Roig

Montserrat Roig nasceu em Barcelona, em 13 de junho de 1946. Seu pai,

Tomás Roig i Llop, um advogado apaixonado por literatura, desde muito cedo,

fez com que ela tomasse contato com o mundo literário e com o universo sócio-

político da Catalunha. Sua infância foi marcada também pela força da presença

feminina nas figuras da mãe e da avó, fato que talvez ecoe na caracterização das

personagens femininas presentes em suas obras.

Seus primeiros estudos foram realizados em colégio de freiras, em um

momento de grande repressão do qual não guardou boas lembranças. As

religiosas tornaram-se o símbolo da imposição linguística, pois obrigavam as

jovens estudantes a falar o Castelhano. A Língua Catalã, aprendida junto aos pais,

era proibida. Muitas são as referências em suas obras, sempre quando há uma

reflexão sobre a infância, ao modo de educar enérgico e autoritário das freiras.

escritora.

morir.”

Profundas marcas ficaram na menina e refletiram, mais tarde, na mulher e na
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Vasta foi sua atuação na área acadêmica e cultural. Licenciou-se em

Filosofia e Letras, “Branca de Romàniques (Hispàniques)”, pela Universidade de

Universidade Autónoma de Barcelona. Entre os anos de 1968 e 1971, foi redatora

da Grande Enciclopédia Catalã e do Dicionário de Literatura Catalã. Também foi

professora de Língua Catalã pela Diputació de Barcelona e pela Òmnium Cultural.

Ministrou um curso sobre a novelista catalã Prudenci Bertrana na Universidade

Autónoma de Barcelona. Seu trabalho também foi reconhecido em outros países,

havendo, inclusive, conquistado uma bolsa, na Universidade Peruggia, Itália, em

1969. Exerceu ainda a atividade de leitora do Castelhano no Departamento de

Espanhol da Universidade de Bristol, na Inglaterra, durante os anos de 1973 e

1974.

Trabalhou também na imprensa, escrevendo para várias revistas e jornais

Marges", "EI Món", "Cavall Fort", "EI Temps" e nos jornais (diários) "Avui" e "EI

Periódico". Colaborou também com revistas e periódicos editados em Língua

como colaboradora cultural no campo deNa televisão, destacou-se

entrevistas, tendo dirigido e apresentado o programa "Personatges" da Televisão

Catalã nos anos de 1977 e 1978; realizou também o programa "Los padres de

Castelhana: "Destino", "Mundo", "Cuadernos para el Diálogo", "La Calle", "Jano" e

“EI país”.

em Língua Catalã: "Serra d'Or", "Oriflama", "El Pont", "Presència", "LAvenç", "Eis

nuestros padres" na TVE e uma série de entrevistas "Líders" com os políticos

Barcelona, em 1968. Posteriormente, fez dois cursos de Doutorado na
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vida", programa cultural dedicado ao mundo dos livros.

No mês de janeiro de 1990 foi aos Estados Unidos, convidada pela

Universidade do Arizona (Arizona State University) para ministrar dois cursos: um

sobre "Romance espanhol do século XX" e outro sobre "Creative Writing".

Morreu prematuramente na cidade de Barcelona em novembro de 1991.

Apesar da pouca idade da autora, seus livros refletem uma maturidade

muito evidente. Foi uma mulher extremamente preocupada com as questões

sociais e políticas da Catalunha, em especial da sua tão amada Barcelona. Roig

foi uma escritora que adquiriu, talvez por ter vivido durante muitos anos em outros

países, uma visão bastante ampla das questões que envolviam principalmente a

emancipação feminina.

bastante feliz. Era uma aprendiz do ofício de escrever. Considerava a produção

literária como discurso que tensiona os limites entre realidade e ficção, um ato que

ia da mentira à verdade. Sua intenção sempre foi narrar o cotidiano, a vida que

transcorre sem que ninguém perceba ou note: “Si no contempláramos la vida

como representación, no la resistiríamos. Es necesario un poco de mentira para

imaginarmos que perseguimos un poco de verdad.” (Dime que me quieres aunque

sea mentira, 1992: 12). Para ela, criar uma trama era mentir de forma convincente,

mesmo com certo exagero, para que os leitores acreditassem nas histórias

narradas.

mais destacados da Catalunha. Além disso, apresentou e dirigiu "Búscate la

Segundo suas próprias declarações, foi uma leitora indisciplinada, mas
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Roig acreditava que a escritura estivesse intimamente ligada à memória,

ressaltava a importância da recordação para a construção literária. O texto surgia

a partir da evocação de algo vivido ou sonhado.

Suas reflexões encaminhavam-se para a discussão do material da

literatura. As histórias estavam na vida; em todas as vidas:

A vida era marcada pela memória. As recordações da infância, mesmo

sendo meras projeções, marcaram sua narrativa. No pátio familiar, ela vagava em

seu mundo interior. Os sonhos a conduziam ao que viveu em sua infância,

levavam-na de volta às suas raízes. Suas recordações são em grande parte as

de um mundo que se foi:

“ê,Cómo comenzamos a narrar? ^Cuándo sentimos la necesicidad 
de vernos narrados? Todas las historias están aqui. En la vida, en 
los periódicos, en la televisión. (...) Todas las vidas son como una 
novela y ninguna es como una novela.” (Dime que me quieres 
aunque sea mentira, 1992: 21)

“Los suenos eran armoniosos, todo se detenía, todo era 
eterno. Pero, cuando lo recuerdo, los ojos de la mente me llevan a 
la posguerra - noción que he aprendido a través de los recuerdos 
de los otros, de los libros de historia - y el olor de un limonero me 
lleva al poema «In memorian» de Gabriel Ferrater (...) El limonero 
siempre será, para mí, el aroma del otono, de la posguerra. Pero, 
como dice Maria Aurèlia Capmany en el segundo volumen de sus

“Hay que recordar, hay que evocar, no hay arte más temporal que 
la literatura. Podemos enfermar con el recuerdo, pero, al final del 
largo y lento proceso de la escritura, descubriremos que hay algo, 
que hay alguien, al otro lado, que todavia late, que todavia existe.” 
(Dime que me quieres aunque sea mentira, 1992:19)
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Nesse trecho, pode-se observar que suas recordações são em grande

parte as dos espanhóis. Suas lembranças podem ser narradas porque possuem

uma força significativa na memória da gente espanhola.

Como já foi mencionado, Roig foi educada em colégio de freiras e com elas

aprendeu o Castelhano. As freiras aparecem como a primeira imagem do poder e

da repressão, podiam controlar a vida, porque educavam em outro idioma. Suas

lembranças do tempo do colégio de freiras são traumáticas. Isso aparece em

muitas de suas obras, pois encontramos várias personagens que se referem a

memórias: «Aquello era y no era, era un mundo feliz y no lo era, 
quizá en realidad todo era tristísimo, pero tampoco nadie podia 
robarte el sol y el mar y la piei del otro.»

En aquel patio no existia Franco, ni la miséria, ni lo castigos. 
No había gente mala. Mi sueno era ordenado como los pátios 
interiores de una manzana del Ensanche. Cuando un 
escritor/escritora recuerda la infancia pone en orden su vida. Y se 
la inventa.” (Dime que me quieres aunque sea mentira, 1992: 22 - 
23)

“Así, la evocación de los recuerdos, aunque luego el alejamiento en 
el tiempo y en el espacio y la elección de los géneros los oculten, 
desvirtúen o reinventen, es necesaria para quienes escribir no es 
un pasatiempo dominguero de crucigramas. Y siempre habrá una 
ambivalência parecida a la de estos dos lejanos recuerdos: lo turbio 
que hay en uno mismo - y que genera sentimiento de culpa - y la 
angustia ante el dolor de los otros, angustia que querrias borrar 
mediante las palabras. No es un dogma, no son únicos estos dos 
aspectos, pero el oficio de escribir, como el arte de vivir, no es un 
castigo. Porque, más allá, está el milagro del nombre de las cosas.” 
(Dime que me quieres aunque sea mentira, 1992: 27)
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experiências nada agradáveis com freiras: Natàlia e Agnès, personagens de

L’hora violeta, são exemplos.

É importante ressaltar que Roig não era uma catalã com aversão ao idioma

Castelhano. Suas reflexões são relativas ao período em que foi educada. Afinal,

era difícil para uma criança entender os motivos que a impediam de usar a

linguagem dos pais e da avó, citada várias vezes em seu ensaio:

Naquele momento, o Castelhano representava a língua da repressão,

aprendida distante das coisas e por isso parecia desprovida de significado real.

Mas também em sua língua nativa, o Catalão, ela percebia as relações de poder:

Montserrat tinha consciência da importância de se usar a Língua Catalã,

foi uma escolha sua escrever em Catalão; mas nunca colocou as questões

gramaticais e vocabulares em destaque. Advertia que não se podia esquecer o

“EI mundo de las palavras estaba en manos de los adultos y, por 
tanto, de la ideologia. Frente a la prohibición, yo sólo tenía un 
arma: el secreto, el lenguaje interior platónico. Pero el secreto no 
bastaba para salirfuera, para comunicarme.” (Dime que me quieres 
aunque sea mentira ,1992:39)

“Pero no sólo descubría que el lenguaje es poder a través del 
castellano. Entre los vencidos también había patronos: estaba el 
lenguaje de los senores y el de los campesinos, el habla fina de la 
chica de casa bien y el habla de la gente ordinaria, las palabrotas y 
los modismos urbanos.(...) Eso es todo. Nuestro universo de 
palabras está controlado por los patronos. Son censores, 
expoliadores, o miran a la lengua como si fuera una marrana 
camino del matadero: todo se aprovecha.” {Dime que me quieres 
aunque sea mentira, 1992: 41)
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estilo, a linguagem literária, o ritmo, as soluções narrativas empregadas na

história contada.

Possuía uma relação diferente com as línguas que utilizou: o Catalão e o

Castelhano. Não era uma catalanista ortodoxa. Fez uma opção por escrever seus

romances em Catalão, porque acreditava poder se expressar melhor nessa

língua, por razões que ela mesma apresentou. O Catalão estava ligado à

afetividade, era o idioma utilizado no lar, pelo pai, pela mãe e principalmente pela

avó:

Deixou bem evidente que escrevia em Catalão porque esse era seu

idioma, utilizado para expressar seus pensamentos e sentimentos. No entanto,

também escrevia em Castelhano. Considerava-se uma escritora esquizofrénica,

uma “enferma” de línguas, pois escrevia nos dois idiomas e tinha consciência de

que tratava de modo diferente cada uma das línguas que utilizava. O Catalão era

a língua dos seus familiares e o Castelhano a língua da rua. Nunca quis mudar a

língua nativa, apenas escreveu em dois idiomas, porque isso foi necessário.

“No soy linguista, mi tarea es narrar. Con los anos he descubierto 
lo que se ha dicho tantas veces: que las lenguas nos eligen. Pero 
acontece a tan temprana edad que no nos damos cuenta. La 
lengua escrita vino a mí, natural y tranquila, durante los anos de mi 
primera juventud. Si me preguntan por qué escribo en catalán, se 
me ocurren tres razones: primero, porque es mi lengua; segundo, 
porque es una lengua literaria y, tercero, porque me da la gana. Mi 
lengua es una lengua que me sirve. También sé que hay regias. 
(...) Respecto a las regias, una vez aprendidas, procuro olvidarme.” 
(Dime que me quieres aunque sea mentira ,1992: 30)
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Muitos a consideram uma escritora bilíngue, apesar de seus principais escritos

estarem em Catalão.

Podemos concluir que Língua, infância, Pátria e História parecem estar

interligados na obra de Roig:

Palavras, pessoas, imagens repletas de significados são o material de sua

arte literária. Não via o ato de escrever como um castigo, como alguns escritores.

Era um prazer solitário, que envolvia certa dose de loucura, de sonho e realidade,

tudo permeado pela luta com as palavras: “Escribes y tienes que enfrentarte,

quieras o no, a las zonas de cuarto oscuro, iluminarias con las palabras, aunque

hagan dano.” (Dime que me quieres aunque sea mentira ,1992: 25)

Sua preocupação com a situação da mulher no mundo, de modo especial

na Espanha de Franco e nos primeiros anos do processo de (re)democratização

as vivênciasdo país, fica evidenciada em muitas obras. Os sentimentos,

femininas são relatados detalhada e cuidadosamente. As mulheres aparecem em

destaque em suas narrativas, são personagens centrais das muitas histórias e

apresentam reflexões sobre a situação da condição feminina em diferentes

momentos da história espanhola. Como exemplo, podemos citar a obra Ramona,

“Se ha dicho muchas veces que en todo nino hay un poeta y que el 
escritor busca la infancia para reencontrarse, sabiendo que ésta 
nunca volverá. La patria no es sólo la infancia, pero tampoco es la 
lengua. La patria es las dos cosas a la vez. Si no podemos recordar 
una y usar la otra, nos falta el aliento.” (Dime que me quieres 
aunque sea mentira ,1992: 38)
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adeu, narrativa sobre os episódios da vida de três mulheres, com o mesmo

nome e de três gerações diferentes, representando três momentos diversos da

história de seu país, ou melhor, de sua “pátria” Barcelona.

A presença feminina constante em suas obras demonstra sua preocupação

com a situação das mulheres em uma sociedade ainda marcada pela força e pelo

poder, na qual o homem ocupa uma posição cômoda e superior e na qual a

mulher, ao contrário, precisa, muitas vezes, conquistar seu espaço com muita luta.

Seus textos referem-se tanto à vida de mulheres comuns como à vida de mulheres

que já possuem uma visão mais ampla e consciente da sua própria situação,

sofrendo as discriminações, os traumas da independência e da busca pela

liberdade. Também percebemos as muitas reflexões a respeito da situação da

mulher que escreve, em busca da construção de um discurso que possa

representar melhor seu universo e suas vivências.

evidente as posições que a mulher Roig assumiu na vida. Nunca temeu o vínculo

Na obra Buscando un lugar entre mujeres: buceo en la Espana de Carmen

Martin Gaite, Mercedes Carbayo Abengózar afirma que houve uma dificuldade em

realizar seus estudos, analisando a produção literária de Carmen Martin Gaite sob

uma perspectiva feminista porque as escritoras não se sentem muito à vontade

com a classificação por gênero. Os estudos da britânica Catherine Davies, citado

por Mercedes, trazem algumas referências às posições das escritoras espanholas.

Sobre Montserrat Roig ela afirma:

com o feminismo, escreveu sobre o assunto, assumiu claramente suas opiniões.2

Sua literatura deixa bem
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Sabemos que Roig construiu uma grande saga, que foi além de uma única

família, demonstrando sua capacidade de criar personagens de gerações

diferentes que representassem um quadro da sociedade espanhola em quase

todo o século XX.

Roig afirmou em entrevistas e também escreveu que os temas políticos

sempre a seduziram de modo quase que obsessivo. Suas histórias trazem de

modo explícito um diálogo com a realidade política e social. Ao construir seus

personagens Roig nos apresenta um recorte da vida na Espanha do século XX.

Por ter nascido em 1946, não viveu a Guerra Civil, mas conviveu com as

lembranças de outros e com os efeitos que a mesma deixou em toda a sociedade.

Como ela mesma afirmou, o que soube da guerra lhe chegou através dos livros e

do que ouviu de outros. Escreveu sobre o que aprendeu do seu país, através do

conhecimento incorporado pelas leituras. Foi uma filha involuntária do regime

“Para la catalana Montserrat Roig, citada por Davies, el feminismo en 
Espana se percibe como una amenaza y se asocia a mujeres 
frustradas y agresivas” (20:1998). (...) “El feminismo es una filosofia 
liberadora, como afirma Roig, pero que no supone una ruptura con los 
hombres ni relegarlos a la esclavitud, sino romper con la idea de que 
son seres superiores por naturaleza. Es, en mi opinión, una manera 
de recuperar ese desprestigiado mundo femenino mediante un 
análisis de nuestras experiencias como mujeres. En este sentido 
quiero anadir que, tal como yo entiendo esta experiencia, además de 
la aportación de numerosos estudiosos y estudiosas en la realización 
de este trabajo, he tenido en cuenta también mi propia experiencia 
como mujer nacida durante el franquismo, que es el período histórico 
que me interesa especialmente porque indudablemente va a influir en 
lo que vino después y en lo que vivimos ahora.” (Buscando un lugar 
entre mujeres: buceo en la Espana de Carmen Martin Gaite, 1998:21)

2 Roig escreveu um livro intitulado Mujeres en busca de un nuevo humanismo, publicado em 
1981e republicado com o título El feminismo, em 1985. Nesta obra, ela apresenta um histórico do 
movimento feminista e suas linhas de pensamento.
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ditatorial, sua infância foi marcada pelos dissabores da repressão política e social.

Isso fez com que Roig produzisse uma obra que se remete ao passado e, muitas

vezes, é como se ela mesma estivesse revelando os segredos de um mundo

interior, que conservou as dores trazidas pela guerra. Há em seus textos uma

clara vontade de relatar os aspectos mais recentes da vida espanhola,

relacionados à Guerra Civil, ou melhor, às consequências do conflito, à repressão

que se seguiu: “Quizá porque yo, que no había vivido la guerra civil, me impregné,

sin saberlo, del aroma del otono, la manera en que el poeta Gabriel Ferrater

define la posguerra” (Dime que me quieres aunque sea mentira ,1992:167)

Acreditava que a literatura explicita a ambiguidade da vida, pois revela os

aspectos mais incompreensíveis do ser humano. Escrever era crer no bem e no

mal. Os seres humanos se emocionam, cantam, sofrem e se lamentam; alguns

escrevem e fazem com que todos os sentimentos renasçam. Escrever era

reconstruir a vida através da palavra:

“Escribir, pues, para huir de la muerte, pero también para liberar las 
palabras de la cárcel. De todas las cárceles. No escribimos sobre 
las cosas, sino sobre sus nombres, y así las cosas, nosotros, no 
morimos. Los escritores son hijos de lo que queda, del esplendor y 
de la derrota .... sí, pero cuando ya ha sido olvidado.” (Dime que 
me quieres aunque sea mentira ,1992: 45)
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II. Um caminho para ler o romance

11.1. Breve comentário sobre as relações entre mulher e literatura

que vocês saibam. Não acredito que alguém possa saber até que ela

tenha se expressado em todas as artes e profissões abertas à

Virgínia Woolf

Quando se trata da mulher e da escritura, muitas são as considerações que

podem ser feitas a respeito desse assunto que tem se tornado tão complexo e

Neste capítulo de nossacontroverso quanto a própria noção de literatura.

dissertação, pretendemos apresentar reflexões sobre a opinião de algumas

escritoras e também algumas observações feitas durante nossas leituras.

Esperamos oferecer argumentos que

particularidades do texto de Montserrat Roig que envolvem a produção feminina,

tanto no que diz respeito ao texto em si, como no tocante à situação da mulher

enquanto escritora.

Nossas leituras concentraram-se em textos que pudessem nos oferecer

uma visão particular, apresentada por mulheres que pensaram no assunto tendo

em vista a própria condição de escritoras. Mulheres que vivenciaram as dores e

Virgínia Woolf, Simone de Beauvoir e Clarice Lispector. Nossa intenção não é

“O que é uma mulher? Eu lhes asseguro, eu não sei. Não acredito

habilidade humana”

os prazeres da escritura. Entre elas devemos ressaltar: Carmen Martin Gaite,

auxiliem na reflexão sobre as
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apresentar argumentos que contraponham uma literatura masculina a uma

literatura feminina. O que pretendemos é pensar em uma literatura produzida por

mulheres; mais precisamente refletir sobre alguns elementos característicos de

uma produção feminina, principalmente no século XX, que possam nos auxiliar na

compreensão da obra de Montserrat Roig. Para analisar as personagens

femininas presentes na ficção, compreendemos ser importante tratar da questão

da escritura de autoria feminina. Afinal, os dois assuntos estão imbricados, pois

no romance L’hora violeta encontramos a personagem Norma, que se figura como

uma escritora, expondo suas inquietações e dificuldades ao construir suas

tramas. Em muitos trechos do romance, encontraremos reflexões sobre a relação

da mulher com a escritura. A postura e as colocações da personagem escritora,

frente ao ato de escrever, refletem diretamente muitas das posições assumidas

por Montserrat Roig. Explicitamente Norma representa a própria Roig, pois obras

que são creditadas à personagem são de autoria da escritora.

Quando procuramos analisar as mulheres presentes na ficção, somos

remetidos para a discussão das questões relacionadas ao ato de escrever, ao

ofício de escritor, já que, Norma não é a única a transitar no mundo das palavras,

outras personagens também escrevem, inclusive as personagens masculinas.

Quando se trata dos textos produzidos por mulheres, podemos observar

três linhas de estudos realizados pela crítica até o momento: uma linha que

considera o discurso feminino como algo arraigado à anatomia da mulher,

pensando em uma articulação linguística que se fundamenta no texto/corpo; uma

visão que leva em conta a situação social e histórica, procurando opor-se aos
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estudos realizados nos textos masculinos, e a crítica que pensa o discurso

feminino em termos políticos, pois filia a produção feminina à luta feminista contra

a supremacia masculina, ou seja, na luta contra o discurso do poder, procurando

modificar as relações sociais.

Observamos que muitos estudos foram realizados por mulheres e que

alguns críticos os consideraram como uma defesa de causa. O que nos suscita

algumas questões: por que não fazer defesa de causa, isso seria menor? Não

tem a mulher o direito de defender suas posições quanto a sua relação com a

literatura, assim como os homens têm feito ao longo de tantos séculos?

Escreveram eles também sobre os textos produzidos por outros homens, no

entanto, não foram acusados de fazerem defesa de causa. Muito nos fascinou na

obra de Roig o fato de a escritora apresentar no texto literário discussões sobre a

importância e as dificuldades, que não só a mulher enfrenta, no momento de

produzir um texto literário. O fazer literário é assunto de reflexão tanto dos

homens quanto das mulheres.

Sabemos que as relações das mulheres com o mundo acadêmico não foi

fácil ao longo dos séculos e que, só nos séculos XIX e XX, nós podemos observar

um grande número de mulheres que têm conquistado seu espaço no mundo em

que a palavra reina, destruindo a idéia de que a palavra é do homem e de que,

portanto, ele pode dispor da mesma como bem entende.

Virgínia Woolf comenta em seu ensaio as dificuldades que algumas

mulheres inglesas tiveram para conseguir verbas quando decidiram criar uma

escola de mulheres, pois o poder financeiro estava nas mãos dos homens e estes
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não estavam interessados em oferecer esse tipo de luxo às mulheres. Afinal, os

homens, segundo a escritora, aprenderam a ganhar dinheiro e legaram às

mulheres as tarefas não remuneradas: criar os filhos e cuidar da casa. As

mulheres escritoras tiveram que lutar contra o “destino de mulher”, lembrando das

colocações de Simone de Beauvoir, que tanto criticou a situação das mulheres na

Na história das poucas escritoras que conseguiram realizar seus intentos,

percebemos que o contato com a leitura foi sempre muito difícil. Em muitas

sociedades era considerado um excesso, quase um pecado ou um luxo.

Acreditava-se que a leitura desviava a mulher do bom caminho; só as leituras de

livros religiosos e com ensinamentos sobre a vida doméstica eram bem aceitas.

Se ler era algo quase inaceitável, escrever era muito pior. Assim, poucas

mulheres que assumiu o ofício de escritora era autodidata. Alguns textos

considerados mais ingénuos eram tolerados, sendo classificados como um tipo de

literatura menor. Como podemos observar pelos estudos já realizados, as

mulheres tornaram-se escritoras quase que por milagre. Só no século XX, com a

escolarização e muitos movimentos sociais que permitiram a libertação da mulher,

é que pôde aparecer um número maior de nomes femininos na literatura mundial.

Muitas mulheres, em outros momentos da História, tentaram vencer as fórmulas

repressivas da sociedade, expondo suas idéias através da palavra escrita; mas

3 A obra de Roig apresenta reflexões sobre as idéias de Simone de Beauvoir, demonstrando a 
influência da autora na construção do seu pensamento.

sociedade. Foi preciso conquistar o seu espaço, demonstrando possuir uma

identidade diferente daquela que lhes impuseram os homens. 3

foram as que se arriscaram e produziram uma obra literária. A maioria das



27

poucas conseguiram vencer as barreiras. No contexto da Espanha, podemos citar

por exemplo, Tereza D’Avila, estudada por Carmen Martin Gaite, que pôde

produzir uma grande obra graças ao fato de estar ligada à Igreja.

A grande simuladora, segundo Roig, foi a mulher escritora do século XIX e

início do século XX, pois utilizou pseudónimo masculino. Cita as irmãs Bronté,

George Eliot, Fernán Caballero, Victor Catalã (Caterina Albert), mulheres que

escreveram obras que representaram bem o universo feminino; no entanto,

tiveram que se esconder sob um nome de homem, caso contrário, talvez suas

obras não tivessem sido publicadas.

Muitas foram as críticas depreciativas que as mulheres enfrentaram e ainda

enfrentam. Afinal, a mulher que escreve abandona o modelo feminino ideal criado

pela sociedade. As mulheres deveriam ser discretas, amorosas, obedientes e

honradas. A sabedoria considerada necessária fundamentava-se na

compreensão, na consolação, no bom conselho. A mulher era responsável por

criar e sustentar a harmonia no lar. Deveriam ser belas, mas também virtuosas,

recatadas e honestas, para conseguirem o objetivo de suas vidas. Esse era o

destino que lhes traçavam os homens.

Os homens não conheciam verdadeiramente as mulheres e estavam

distantes de compreendê-las, deixando-as à margem das reflexões do mundo da

razão. Não permitiam que expusessem suas opiniões a respeito da sociedade e

da vida que levavam. Impediam-lhes o crescimento intelectual, tolhendo-lhes a

liberdade, limitando seus espaços. Demorou para que elas começassem a expor
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seus pensamentos e sentimentos verdadeiros. A análise da produção literária

feminina está de algum modo ligada ao processo de emancipação da mulheres.

Na tradição literária, a mulher, como personagem, apareceu muitas vezes

como um objeto a ser conquistado, identificado à sua própria beleza. Seus dotes

estavam sempre relacionados ao que podia satisfazer os homens e jamais eram

modelos de conduta libertadores. Em alguns momentos, como no caso do

Romantismo, os modelos apresentados só poderiam levar as mulheres que

quisessem copiá-los ao sofrimento e à angústia. Os homens, em suas obras,

criaram perfis femininos bem distantes da realidade. Aliás, as mulheres na vida

cotidiana não poderiam nunca viver como eram descritas na literatura.

Virgínia Woolf ressalta em muitas passagens de sua obra a necessidade

de a mulher manter-se independente financeiramente para poder escrever. Diz

também que o modo como se relaciona com a realidade e com o homem é

fundamental para que se produza uma obra de qualidade. Para a autora, a mulher

precisa superar os sentimentos de dor e revolta para poder escrever; deve

produzir sem medo, sem ódio, sem rancor. A criação literária não deve servir para

reclamações contra um rival em potencial.

Muitos estudos apontam a produção literária feminina como marcadamente

autobiográfica, por apresentar uma relação mais direta entre as personagens

criadas e as autoras. Sabemos que muitas narrativas possuem um tom mais

confessional e que muitas autoras estruturaram suas obras de modo a favorecer a

fusão da personagem com a autora. Acreditamos, inclusive, que este é o caso de

Roig, mais ainda no romance que é objeto de nosso estudo. Todavia, analisamos
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este fato pensando que a situação da mulher na sociedade é a grande

responsável por este quadro. Em virtude das situações de sua produção, o texto

escrito por mulheres traz muitas reflexões sobre a condição da mulher e nele a

representação da realidade dá-se a partir de um ponto de vista feminino.

Sabemos que a linguagem revela muito do sujeito e isso ocorre

independentemente do sexo. Mas é importante ressaltar que quando a mulher

constrói seu texto, o discurso que utiliza revela muito de sua situação na

sociedade, marcas de suas experiências, dados concretos de uma realidade

vivida, sentida. O que podemos concluir é que as mulheres apresentam

particularidades em suas obras em virtude de viverem práticas sociais diferentes.

Isto não é uma questão biológica, mas sim uma questão histórica e social,

decorrente do processo de estruturação da sociedade marcada por uma tradição

machista. A mulher, assim como foi obrigada a aceitar essa situação, teve

também que aprender a lutar contra essa realidade. Afirmou Simone Beauvoir

que não se nasce mulher, torna-se mulher. Assim era preciso aprender a

trabalhar com questões relacionadas ao universo feminino para poder se libertar

das amarras do que chamou de “destino de mulher”, um destino criado pelos

homens. A mulher, além de representar o mundo através da palavra, precisava

criar espaços para apresentar sua obra, lutando contra aspectos do mundo que

lhes são hostis.

Carmen Martin Gaite, escritora espanhola contemporânea, escreveu um

livro de ensaios que intitulou Desde la ventana “Enfoque feminino de la literatura
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no qual a escritora afirma que nunca havia pensado ou se

preocupado com um modo particular de escrever das mulheres, e que, quando

produziu seus textos, não estava com isso em mente. O primeiro momento em

que este assunto despertou sua atenção foi quando leu o livro de Virgínia Woolf,

A room of one’s own. A leitura da obra despertou em Carmen Martin Gaite o

desejo de discutir o assunto. Um ensaio motivou o outro.

A mulher que escreve produzirá, segundo Carmen Martin Gaite, uma obra

literária marcada pelo discurso a dupla voz, isso porque seu discurso trará a

realidade de ambos os grupos, o masculino e o feminino. A obra feminina deve

abarcar simultaneamente a herança cultural e os referenciais dos grupos que

compõem a realidade atual, tanto de um grupo masculino dominante, quanto do

grupo mais calado ao qual ela pertence. Para ela, a mulher não pode descartar

as premissas literárias masculinas que servem como referência para produção de

Um dado importante a ser acrescentado na visão que Carmen Martin Gaite

ficou confinada nos espaços interiores e, nestes espaços, pareceu a Carmen

4 Nela a Carmen Martin Gaite apresenta alguns estudos sobre escritoras de língua espanhola. 
Baseando-se em suas experiências pessoais, ela analisa os caminhos da escritura e o modo de 
escrever particular das mulheres.
5 Nesse sentido, a obra de Roig possui um indicativo evidente dos referencias literários, que 
serviram a autora. Ela mesma fez analogias entre os seus escritos e a obra consagrada de 
Homero. Mesmo que existam controvérsias quanto à existência do escritor, sua obra serviu 
como ponto de apoio para a construção de uma literatura feita por homens.

espanola”,4

nos apresentou, refere-se ao olhar e aos espaços. A mulher durante séculos

sua literatura, sob pena de perder grandes qualidades em seus textos. 5
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Martin Gaite que a janela surgiu como um símbolo que direcionava o olhar

Alguns pontos relevantes em suas discussões estão relacionados à análise

do imaginário feminino. Atém-se ela a algumas questões: o discurso que tem

traduzido ou servido ao universo feminino; como a vida aparece nos textos

produção literária feminina se apresenta numa sociedade dominada por homens.

Escrever, muitas vezes, foi uma forma de resistir ao silêncio e também às

pressões sociais. Para analisarmos as questões da relação da mulher com a

Literatura, é preciso considerar que há uma distância entre a situação do homem

e a da mulher. Muitas teorias empregadas para explicar a relação do homem com

o fazer literário e com a tradição literária são insuficientes para tratar da relação

da mulher com o ato de escrever.7 Até mesmo Carmen Martin Gaite achou difícil

converter em teoria a discussão, quando pensou no modo particular de escritura

feminina.

Mas qual seria o modo feminino de enfrentar a escritura? Haveria mesmo

um modo particular de as mulheres escreverem? Haveria uma situação particular,

tendo em vista o histórico da relação entre a mulher e o conhecimento? Como a

literária feminina se apresenta em uma sociedade dominada porprodução

7 Segundo as estudisosas Sandra Gilbert e Susan Gubar, citadas por Carmen Martin Gaite, a teoria 
da “angústia da influência” de Harold Bloom não é totalmente adequada para as mulheres, pois as 
escritoras buscam uma origem e filiação para sua obra.

6 Para Roig a mulher que escreve é aquela que saiu para a rua e teve a coragem de enfrentar o 
mundo, expondo-se: “^Hemos dejado la ventana y bajado a la calle? La mujer habla, pero sigue 
siendo mirada. Hágase la prueba: poneos un sombreo y entrad en un bar.” (Dime que me quieres 
aunque sea mentira, 1992:86)

escritos por mulheres; a interpretação que a mulher faz da realidade e como a

feminino. A mulher escritora lançou um olhar pela janela e viu o mundo. 6
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homens, principalmente quando se trata da palavra, pois o homem a tem usado

durante séculos como se fosse sua e a mulher deveria pedir licença para usá-la?

O ser que escreve apresenta a sua visão particular da vida, pois o texto

criado está relacionado, de modo direto ou indireto, a uma experiência peculiar de

vida. A linguagem é um elemento revelador do indivíduo, de sua condição, de

suas experiências. Assim, podemos concluir que o texto feminino deva trazer

sempre algo diferente daquilo que o homem apresenta, tendo em vista que suas

experiências e seu contato com o mundo são diferentes. E considere-se ainda

que a mulher que produz um texto já se apresenta como alguém que se opõe à

situação da maioria das mulheres comuns.

Todas as leituras que fizemos nos mostram que Montserrat Roig foi uma

escritora que se preocupou com a situação do escritor na sociedade e, de modo

especial, refletiu, em muitos textos, sobre a postura da mulher escritora. Suas

obras revelam muito da mulher que viveu num país repleto de repressão e

censura e, por isso, teve que aprender a usar as armas que a literatura lhe deu

para expor suas idéias.

Montserrat Roig em seu livro Dime que me quieres aunque sea mentira

“sobre el placer solitário de escribir y el vicio compartido de leer” reflete sobre o

ato de escrever e o hábito da leitura. O livro é resultado de anotações feitas

durante vários anos que, segundo a escritora, revelam uma visão de suas

“pátrias”: as leituras, a aprendizagem de viver e a cidade de Barcelona, a real e a

imaginária. Escrever para ela era buscar a compreensão de si mesma e do
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mundo. Via um caráter redentor na literatura. Não estava preocupada com a

discussão entre escritura feminina e masculina como escreveu:

O passado assume um papel fundamental nas narrativas de Roig, pois

muitas personagens de seus romances e contos buscam a identidade através da

recordação de situações vividas na infância. O resgate da memória é o caminho

para o auto-conhecimento. Através do passado suas personagens retomam

assuntos que causaram dramas e traumas em parte da sociedade espanhola. A

busca de identidade individual mescla-se à busca de identidade de todos

espanhóis , em especial dos catalães.

Roig vive em um período em que já é possível refletir de modo explícito

sobre o seu oficio de escrever. É um momento da história de Espanha em que a

mulher está aprendendo a rir sem medo, assumindo sua condição de ser humano

e mulher na sociedade; um momento em que ela tem uma profissão e luta contra

os seus complexos e preconceitos, buscando o reconhecimento público.

Falar em uma escritura feminina não implica simplesmente em estabelecer

oposição a uma escritura masculina. Até porque um texto produzido por homens

pode também possuir uma visão feminina da realidade e vice-versa, pois o que

configura uma literatura como feminina é a ótica de construção do texto, o viés

narrativo escolhido. Um homem pode escrever sob uma perspectiva feminina,

Hoy las lectoras nos han ensenado que cada escritora es distinta. 
No quiero entrar en la discusión de «escritura femenina» porque la 
tesis de la diferencia es verdadera y falsa a la vez. Ahora mismo 
podíamos citar a diez escritores que escriben de manera 
«femenina» y a diez escritoras que escriben de manera 
«masculina». (Dime que me quieres aunque sea mentira ,1992: 77)
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buscando retratar a visão que a mulher tem da sociedade. Muitas vezes Roig fez

referência aos escritores que produziram sua obra com um olhar de feminino, por

exemplo, o escritor catalão Josep Pia.

Quando iniciamos nossos estudos, percebemos que seria fundamental

pensar na situação da mulher enquanto criadora do texto literário. A mulher que

havia conseguido romper o silêncio. Afinal, era necessário compreender a relação

que poderia existir entre a condição da mulher em uma sociedade dominada pelo

homem que considera inferiores as tarefas realizadas pelas mulheres e os textos

produzidos por elas. Assim, a mulher por viver em uma condição diversificada do

homem, numa situação especial, representa o mundo de um modo diferente:

Para Montserrat Roig, a produção literária feminina retrata o mundo do

mesmo modo que a produção masculina. O que diferencia um ponto de vista do

outro é o papel ocupado na sociedade.

Virgínia Woolf, em seu artigo “Profissões para mulheres”, diz que para

escrever precisava travar batalhas com um fantasma:

“Bien, ahora ya sabemos que el mundo de las mujeres es el 
mundo. La mujer interpreta, lee el mundo, ya no es la «mensajera 
arcana» que revelaba las cosas ocultas para que el poeta las 
interpretara, las convirtiera en poesia, en mito. La escritora habla 
porque la mujer ya no es hablada. La escritora sabe romance y 
latín. Por otra parte, el lenguaje «estrictamente de mujer» 
desaparece en los núcleos urbanos, donde chicos y chicas 
elaboran discursos semejantes. Las chicas se alejan del lenguaje 
de sus madres y sólo pueden volver a él, si les apetece, a través de 
la literatura.” (Dime que me quieres aunque sea mentira ,1992: 85)
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Virgínia Woolf soube como sintetizar, nesse relato, a luta travada contra o

modelo de mulher oferecido pela educação tradicional. Consciente de que se não

matasse aquela mulher, não poderia escrever, mesmo sabendo que ainda teria

que enfrentar constantemente seu fantasma, pois compreendeu que não se pode:

experiência que todas as escritoras em algum momento de suas vidas tiveram

que vivenciar. Matar a imagem da mulher oferecida pela sociedade e eleger um

novo modelo, ou perguntar-se sobre ele.

“E o fantasma era uma mulher, e quando vim a conhecê-la melhor 
eu comecei a chamá-la como a heroína de um famoso poema, The 
Angel in the House (O Anjo da Casa). Era ela que costumava 
aparecer entre mim e o papel quando eu estava escrevendo 
resenhas. Era ela que me incomodava e roubava meu tempo e 
assim me atormentava até que afinal a matei. (...) Eu vou descrevê- 
la da forma mais sucinta possível. Ela era intensamente 
compassiva. Era imensamente encantadora. Era profundamente 
abnegada. Ela dominava todas as difíceis artes da vida familiar. 
Sacrificava-se diariamente. (...) ela era tão condescendente que 
nunca tinha uma idéia ou desejo próprio - em vez disso preferia 
concordar sempre com as idéias e desejos dos outros. Acima de 
tudo - nem preciso dizer - era pura. A pureza era considerada sua 
maior beleza - o rubor de suas faces, sua graça maior. (...) E 
quando vim a escrever encontrei com ela bem nas primeiras 
palavras. A sombra de suas asas caiu sobre a página; eu ouvi no 
quarto o roçar de suas saias. Na mesma hora, isto é, quando 
peguei a caneta em minha mão para resenhar aquele romance do 

j homem famoso, ela deslizou por trás de mim e sussurrou: “Minha 
querida, você é uma moça. Você está escrevendo sobre um livro 
que foi escrito por um homem. Seja complacente, seja terna, adule, 
iluda, use todas as artes e truques de seu sexo. Nunca deixe 
ninguém supor que você tem uma vontade própria. Antes de tudo, 
seja pura”. (...) Eu me voltei contra ela e agarrei-a pelo pescoço. 
Fiz o possível para matá-la.” (Kew Gardens, O Status intelectual da 
mulher, Um toque feminino na ficção, Profissão para 
mulheres, 1997: 43 - 44)

”... resenhar sequer um romance sem ter uma opinião sua, sem expressar o que

você acha ser verdadeiro nas relações humanas, na moral, no sexo.” Esta é a
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II. 2. Contexto Histórico

“A banda 1’atracció que sento pel món de la ficció, sempre m’he sentit

Montserrat Roig

Foram muitas as mudanças vividas pelos espanhóis durante o século XX:

Franco,Guerra Civil, ditadura deMonarquia, República,Fim da

(re)democratização, volta da Monarquia e o Parlamentarismo. Escrever sobre a

Espanha.

Quando, em 14 de abril de 1931, institui-se a Segunda República

Espanhola, parecia que, finalmente, o sonho de muitos espanhóis de viverem sob

populares revelavam a alegria de grande parcela da população, que saiu à rua

para comemorar a vitória de um sonho. No entanto, os republicanos enfrentariam

número de

desempregados era grande; havia disputas de terras no campo, ainda dominado

por um número restrito de proprietários, o que gerava um situação difícil para os

camponeses que viviam na mais completa miséria; a reforma agrária era uma

necessidade urgente. Havia a resistência de alguns setores da sociedade, como

os militares por exemplo, que faziam ameaças constantes, e a Igreja católica que

um regime democrático mais justo tornava-se realidade. As manifestações

atreta per la história del meu país.”

vários problemas. A economia estava em situação difícil; o

escritora espanhola Montserrat Roig é também escrever sobre a História da
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pregava claramente sua oposição à República. Se não bastassem todos esses

problemas, os homens que agora iriam governar o país eram inexperientes.

Mas houve progressos e foram empreendidas muitas reformas na

sociedade espanhola da época. A Educação recebeu atenção especial: deixou de

estar a cargo da Igreja e passou a ser ministrada por leigos; muitos colégios foram

participação de grandes nomes, entre eles o do poeta Federico Garcia Lorca. A

República havia feito mais pela educação do que todos os governos anteriores.

Iniciaram também a distribuição de terras, aprovaram a polêmica lei do divórcio,

que desagradou mais ainda os membros da Igreja.

Os muitos problemas facilitaram a vitória dos grupos de direita nas eleições

a desmantelar muitas dasde 1933. Assim que assumiram, começaram

alterações realizadas até então. Foi um recuo no processo de mudanças que

ocorria no país. Durante alguns anos, os representantes do fascismo espanhol

a tomada do poder.estiveram unindo forças para a deposição do governo e

Francisco Franco já aparecia em 1935 como chefe do Estado-Maior do Exército,

nomeado por Gil Robles, católico conservador, que havia assumido o ministério da

Guerra. Já se podia perceber em Franco o militar severo e inflexível, que

governaria o país por tantos anos.

Em fevereiro de 1936, foram realizadas as últimas eleições gerais da

República, vencendo uma Frente Popular de Esquerda. Mas a situação era

complexa, pois os conspiradores fascistas do Exército já haviam iniciado seus

planos para destruir a democracia republicana. Aproveitando das divergências

construídos, criaram-se as missões pedagógicas, que contavam com a
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entre comunistas, socialistas e anarquistas, a direita se fortalecia e os generais

preparavam o que acreditavam que seria um golpe de Estado.

Os republicanos tiveram que enfrentar muitas resistências no ano de 1936,

quando eclodiu o conflito. O General Franco estava nas ilhas Canárias, afastado

de Madri, desde a última eleição, mas, mesmo à distância, exercia seu poder

comandando os rebeldes do exército.

O conflito iniciou-se ao norte da costa africana, em 17 de julho e espalhou-

conspiradores não esperavam que houvesse resistência popular, como ocorreu na

maioria das cidades espanholas. Assim, nas primeiras fases do conflito, os

republicanos saíram vitoriosos. No entanto, o Fascismo, apoiado por forças

internacionais, principalmente alemã e italiana, ganharia mais impulso. Além disso,

os vários representantes da esquerda não entraram em um consenso sobre quais

as estratégias que deveriam utilizar, não sabiam por qual Espanha deveriam lutar.

Já os fascistas, comandados por Franco, que logo no início tratou de eliminar as

divergências, sabiam o que queriam e por qual Espanha lutavam. Franco soube

muito bem quais os lemas que deveria utilizar e reuniu em torno desses lemas os

grupos que se opunham aos republicanos. Eram católicos, antimarxistas,

proprietários rurais e outros setores da sociedade, que se sentiram atingidos pelas

reformas empreendidas pelo governo da Segunda República.

Os conspiradores de direita acreditavam que um pequeno golpe bastaria,

entretanto após o início do conflito, a guerra adquiriu proporções inesperadas. O

país estava dividido: parte da população iniciou de modo apaixonado a defesa dos

se rapidamente pelo território espanhol. Mas, até aquele momento, os
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ideais da República e do governo democrático, outra parte apoiou os fascistas. A

Espanha dividiu-se em duas: uma conservadora e de direita; outra democrática e

de esquerda.

A Guerra chamou a atenção do mundo e os governos fascistas trataram

logo de apoiar os seus aliados, Franco conseguiu o apoio da Itália, da Alemanha e

de Portugal. Quanto aos republicanos, apesar de receberem o apoio de grupos de

esquerda, somente o México declarou apoio oficial. As Brigadas Internacionais

foram formadas por representantes de diferentes países, que se sensibilizaram

com a causa dos republicanos.

O número de mortos nunca foi bem calculado, mas acredita-se que mais de

600 mil morreram em toda a Espanha durante a Guerra Civil, contando as baixas

dos dois lados. É preciso compreender as dimensões do conflito para se entender

a importância desse acontecimento para o restante do mundo. Na verdade, a

Guerra Civil Espanhola foi um preâmbulo da Segunda Guerra Mundial. Tratou-se

de um conflito motivado por questões particulares da Espanha, mas também

envolvia questões ideológicas que diziam respeito a outras nações. Foi um

momento na História mundial em que uma nação pegou em armas para lutar por

ideais e por direitos que não queriam perder. Mais que uma briga de irmãos pelo

poder, foi uma luta contra o Fascismo. E, infelizmente, esse foi vencedor graças

ao auxílio da sua grande aliada, a Alemanha. A ajuda que receberam os

correntes de esquerda e, por isso, não deram o apoio necessário aos combatentes

Republicanos foi mínima e insuficiente. Muitos países temiam a presença de
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republicanos. Se, no caso da Segunda Guerra Mundial, os regimes totalitários de

Muitos espanhóis conseguiram fugir para o exílio quando o conflito chegou

ao final, entre eles uma grande parte dos homens e mulheres mais bem

preparados do país: médicos, engenheiros, políticos, professores, artistas. O

General Franco nunca perdoou os exilados, nem tampouco o que eles

representavam. Os que ficaram no país foram duramente perseguidos, pois

Franco agiu com grande crueldade contra os seus adversários, agora vencidos.

Foi criada a “Lei de responsabilidade Política”, aumentando a repressão aos que

republicanos se tornavam crimpnosos, podendo ser aprisionados, julgados e,

muitas vezes, executados.

A Espanha ditatorial necessitava de modelos de outros tempos. O momento

escolhido como modelo foi o vivido nos séculos XV e XVI, uma Espanha católica e

imperial, marcada pelo processo de unificação. Franco ressuscitou a Espanha

inquisitorial dos “Reis Católicos”: Fernando e Isabel. Só que nesse momento o

alvo não era mais os judeus e mouros, mas sim os comunistas, os anarquistas,

os socialistas e todos os que se opuseram ao seu governo.

Mundialmente, nunca houve firme oposição a Franco. No início de seu

governo ditatorial, os demais países da Europa e também os Estados Unidos

estavam envolvidos na Segunda Grande Guerra Mundial. Só em 1946, as Nações

direita perderam; no caso da Espanha, esse se sagrou vencedor.

Os primeiros anos do pós-guerra foram de grande repressão, as mudanças 

foram drásticas. Para os perdedores foram anos de recolhimento, luto e exílio.

haviam estado a favor da República. Com uma simples assinatura, os
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Unidas decidiram deixar a Espanha de Franco no ostracismo, no entanto, isso não

duraria muito, pois o embargo económico foi suspenso quatro anos mais tarde,

graças à pressão dos Estados Unidos. Afinal, os americanos tinham interesse em

instalar bases navais e aéreas na Espanha, o que ocorreu em 1953, em troca de

substancial ajuda económica. A partir desse momento, não houve nenhuma

oposição internacional sistemática contra o regime ditatorial franquista.

O regime tratou de manipular os fatos históricos, elaborando sua versão

deturpada da Segunda República e da Guerra Civil. Os relatos sobre a guerra que

circulavam na Espanha eram tendenciosos, direcionados para os interesses do

regime. Os livros e artigos escritos pelos espanhóis que estavam no exílio não

eram permitidos na Espanha, aplicavam-se punições severas aos que eram

encontrados com obras que viessem do exterior.

Sob os poderes da ditadura de Franco, a Espanha ficou culturalmente

paralisada e, como acontecera frequentemente durante séculos, em outros

momentos de grande repressão, uma das alternativas dos escritores dissidentes

foi recorrer à ironia para poder publicar suas obras no próprio país. A outra

alternativa era o exílio voluntário.

A educação voltou ao domínio da Igreja, grande aliada do regime, que

renovou seu tradiconal papel de único árbitro da moral e da educação em todo o

país. Grato pelo apoio incondicional dado pela maioria de seus membros durante

a Guerra Civil, Franco concedeu enorme poder à Igreja, que nas três décadas

seguintes esteve unida ao Governo. Em 1953, o catolicismo foi ratificado como a

religião oficial do Estado, sendo ensino obrigatório em todas as escolas
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espanholas. A relação de Franco com a Igreja ia além dos limites do seu país, pois

este tinha o apoio também do Vaticano, que dedicava ao ditador inúmeros elogios.

A ditadura foi muito mais longa do que se esperava. Foram quase quarenta

anos, pois a Espanha ficou sob o domínio do franquismo de 1939 até a morte do

caudilho, em 20 de novembro de 1975, quando então, aqueles que passaram

anos aguardando a morte do ditador puderam enfim comemorar, enquanto os

seus admiradores lamentavam.

Restava agora um questionamento: O que aconteceria? Era o momento da

retirada das máscaras, momento também um pouco tenso, porque se temia uma

retomada dos conflitos internos, afinal muitos foram perseguidos e por outro lado

os partidários de Franco ainda estavam no poder.

Em 22 de novembro de 1975, Juan Carlos I assumiu o trono espanhol,

morte de Franco houve o fim de um sistema centrado em sua figura, iniciou-se

uma transição para um regime monárquico com uma estrutura constitucional de

caráter democrático. Em 30 de julho de 1976 foi aprovada uma lei de anistia,

ampliada em 17 de março de 1977, que pretendia fechar as feridas abertas pela

Guerra Civil e pelo regime autoritário.

Desse modo, iniciava-se um processo democratizador, integrando a “todos

los espanoles en un proyeto común de paz, libertad y democracia.” (Top

Magazine, 22/11/2000), procurando por um fim aos postulados de intolerância tão

apregoados na ditadura de Franco.

como Franco desejava, iniciando uma nova etapa na história do país. Com a
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II. 2.1 O ideal de mulher e a “Sección Femenina Espanola”

Durante o levantamento dos dados históricos, de modo particular,

interessou-nos a redefinição do papel social da mulher durante a ditadura, pois as

obras de Montserrat Roig apresentam personagens femininas que revelam o

desejo da escritora de refletir sobre a situação da mulher espanhola nesse

período.

Observamos que, desde os primeiros anos, Governo e Igreja estiveram

unidos. Articulando uma rede de domínio sobre a população feminina que deveria

zelar pelos bons costumes e auxiliar na reconstrução da pátria. Começava para as

mulheres espanholas um período deprimente.

As reformas empreendidas pelo governo Republicano foram revertidas do

pior modo possível. A repressão caiu sobre as mulheres de modo mais

pois grande parte de seus diretos civis foram cassados e elascontundente,

voltaram a viver de acordo com leis vigentes no século passado. Voltou-se a usar

código civil de 1889. As mulheres perderam todos os direitos que lhes foram

assegurados com a República, como por exemplo, a lei do divórcio, a igualdade

No trabalho de redefinição do papel social da mulher foi forte a influência

da “Sección Femenina Espanola”, a facção feminina da Falange que começou a

atuar em 1934 e seguiu até o final da ditadura. A liderança da organização estava

8 As leis que haviam sido aprovadas durante a República foram revogadas, como a do divórcio 
por exemplo, que foi rescindida por Franco antes mesmo de a guerra terminar, em 1938, e depois 
a revogação foi ratificada quando terminou a guerra, em 23 de setembro de 1939.

Q

entre os sexos.
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a cargo de Pilar Primo de Rivera, irmã de José Antônio de Rivera, que procurou

incorporar o perfil feminino pregado pelo movimento. Pilar considerava os homens

superiores às mulheres; estas haviam sido criadas para servi-los e ampará-los:

A Sección Femenina tinha a função de doutrinar a mulher espanhola,

criando um sentimento de serviço à pátria, dentro dos princípios do pensamento

nacionalista da Falange. Incutia nas mulheres espanholas o desejo de servir como

a grande gradiã do homem, zelando pelo seu bem estar:

“pretende el plan de formación de la Sección feminina la más noble 
y alta empresa jamás intentada en la mujer espanola: enraizaria al 
destino pátrio, ligaria íntimamente al pasado mejor y al futuro más 
sonado, injertar bellamente en los espíritus femeninos la santa 
misión de Espana y modelados para que en la empresa gigante 
que la Falange acuadilla rendir puedan sus grandes o pequenas 
posibilidades. Nada más sencillo ni más completo que este plan 
que abarca las esferas culturales más simples, donde el yermo 
ofrece su denusdez a la simbra, a las madres, en cuyas manos 
alienta una nueva vida, esperanza de la Patria. No pretende la 
creación de culturas superiores, sino el dasarrollo en la mujer de 
los conceptos prístinos y eternos, dolorosamente olvidados. Con 
ellos, con esta luz en el alma de la mujer, soharse pueden lejanías 
hoy para nosotros vedadas. Y la falange sono mirando a las cimas 
más altas, donde la altura se resuelve en luz.” (Medina, revista de

“A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando 
Dios hizo el primer hombre, pensó: «No es bueno que el hombre 
esté solo» Y formó a la mujer, para su ayuda y compania, y para 
que sirviera de madre. La primeira idea de Dios fue «el hombre». 
Pense en la mujer después, como un complemento necesario, esto 
es, como algo útil. (Sección Femenina, Formación Político-Social, 
primer curso de Bachillerato, 1962 - La sección femenina. “De 
cuando a la mujer espanola se le pedia ser hogarena, patriota, 
obediente, disciplinada, abnegada, diligente, religiosa, decidida, 
alegre, sufrida y leal.”, 1999: 17)
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As mulheres deveriam estar unidas para servir os homens, filhos e maridos,

e a pátria, que contava com elas para a educação e os cuidados com os seus

heróis, ou seja, os homens nascidos na Espanha. Traçava-se um perfil feminino

fundamentado no serviço desinteressado, na alegria constante, no sacrifício e na

generosidade.

A Falange direcionava suas instruções no sentido de conduzir homens e

mulheres na “sagrada” missão de servir à pátria. Os homens com suas idéias,

conquistas, valores direcionados para a política e as mulheres com a missão de

constituir famílias e formar as novas gerações, propiciando um ambiente

adequado à criação dos filhos:

la Sección Femenina, 25 de enero de 1942. - La sección femenina. 
“De cuando a la mujer espanola se le pedia ser hogarena, patriota, 
obediente, disciplinada, abnegada, diligente, religiosa, decidida, 
alegre, sufrida y leal.”, 1999:15)

“Todo nino que en la Espana nace tiene derecho a ser formado 
fuerte y sano, ya desde el momento en que su ser se acusa. A ser 
recibido com alegria en un marco decoroso y plucro. Todo nino 
tiene derecho al calor, a la ternura y a la crianza de su propia 
madre. A crecer en un ambiente limpio, saludable, educador y 
optimista. A una formación cristiana, intelectual y fisicamente 
equiparada, que le vaya haciendo para el manana lleno de fe, de 
eficiência y de fuerza. Todo nino que en Espana nace, a través de 
los brazos de su madre, pertenece a espana. (Sección Femenina, 
Anuário de 1940. Artículo de Carmen de Icaza - La sección 
femenina. “De cuando a la mujer espanola se le pedia ser 
hogarena, patriota, obediente, disciplinada, abnegada, diligente, 
religiosa, decidida, alegre, sufrida y leal.”, 1999: 46)
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0 heroísmo era um termo constante em muitos documentos do período. Os

convencimento, procurando envolver emocionalmente os leitores ou ouvintes das

mensagens:

Nos primeiros anos, valorizava-se o heroísmo feminino no serviço à causa

heroínas só estavam do lado dos defensores de Franco.9 O heroísmo feminino

estava relacionado ao cumprimento das tarefas diárias com dedicação, descartava

as ações extraordinárias. Na visão da Seccion Femenina de la Falange, a mulher

suportava melhor as abnegações da vida cotidiana, pois este era o seu destino.

Se por ventura morressem não seria por estarem no campo de batalha, mas sim

por estarem dando assistência aos presos, aos perseguidos, aos soldados, tarefas

da competência feminina.

9 A ditadura tinha como objetivo apagar as lembranças da Guerra Civil, construindo uma versão do 
conflito, na qual os que lutaram a favor de Franco eram os grandes heróis, enquanto os membros 
das milícias republicanas deveriam ser encarados como os grandes traidores da pátria.

“Nuestras ninas tienen que ser completas de alma y cuerpo. Tienen 
que ser sanas, cristianas, útiles y buenas. Como la Falange las 
quiere para que puedan ser un dia mujeres de Espana. Las madres 
de los futuros hombres que deben ser fuertes, sanos y buenos para 
constante servicio de la Patria, que haremos grande entre todos.” 
(Sección Femenina, Anuário de 1940 - La sección femenina. “De 
cuando a la mujer espanola se le pedia ser hogarena, patriota, 
obediente, disciplinada, abnegada, diligente, religiosa, decidida, 
alegre, sufrida y leal.”, 1999: 46)

artigos e discursos possuíam um tom grandiloquente, voltados para o

do movimento falangista e no cuidado dos franquistas feridos na guerra. As
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Sua relação com a pátria estava na geração e nos cuidados com os filhos,

seguir os exemplos das patronas e protetoras daseu heroísmo estava em

organização:

O que se procurou fazer foi incutir na mulher espanhola a idéia de que os

valores femininos estavam relacionados ao serviço e não havia nada mais glorioso

e heroico do que cumprir o seu dever em nome de Deus e da Espanha.

As mulheres eram educadas para cuidar dos homens. Estes deveriam ser

os heróis da Espanha, honrados, dignos e conscientes da necessidade de

proteger a pátria, evitando que nesta se cometessem os mesmos erros de outros

países, males de um mundo moderno:

“A estas mujeres se les pedia fortaleza, disposición, entrega, alegria 
de cara al trabajo, la sonrisa eterna, el optimismo incansable. Los 
espejos en los que mirarse: la Virgen Maria, Isabel la Católica y 
Agustina de Aragón. No había que mirar hacia afuera, hacia aquellas 
americanas descocadas y ateas. Había que crear esa imagen un 
poco difusa a la que me referia antes de mujer espanola, cristiana y 
limpiamente moderna, sin problemas, sin complejos, sin tristezas, 
limpia, sana, ordenada, decente. Pero la imagen era muy difícil de 
mantener:...” (Buscando un lugar entre mujeres: buceo en la Espana 
de Carmen Martin Gaite 1998:42)

“No hay nada mas bello que servir.La verdadera misión de la 
mujer es dar hijos a la Patria. Y ésta es, por lo tanto, su suprema 
aspiración. Y dentro del nacionalsindicalismo, sigue siendo más 
que nunca su misión ser la continuadora de la raza, de los caminos 
que abrieron aquellas mujeres que se llamaran Isabel de Castilha y 
Teresa de Jesús, en cuyas vidas encontramos tanto amor hacia 
Dios y la Patria, que no queremos otro guia, ni otro mejor reflejo de 
las virtudes netamente cristinas y espanolas, que han de ser 
nuestras por espirituales y únicas.”( La sección femenina. “De 
cuando a la mujer espanola se le pedia ser hogarena, patriota, 
obediente, disciplinada, abnegada, diligente, religiosa, decidida, 
alegre, sufrida y leal.”, 1999: 31)
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Como podemos observar, o regime ditatorial espanhol oficializou de forma

restrita o papel da mulher na sociedade, definindo quais os deveres que

deveriam ser cumpridos. O que chamavam de mulher nova era o oposto da

modernidade: as mulheres deveriam voltar-se para os espaços domésticos e

cumprir o seu destino, que era ser esposa e mãe: “EI discurso oficial exigia de la

mujer que se quedara en casa al cuidado de los hijos, creando un hogar saludable

para ellos y el marido; limpio, alegre y ordenado,...” (Buscando un lugar entre

mujeres: buceo en la Espana de Carmen Martin Gaite, 1998:38) Pregavam ainda

que o grande desejo da mulher era encontrar um homem a quem deveria

submeter-se.

Sem dúvida, isso alcança o universo feminino e penetra em sua

subjetividade. Era preciso criar uma resistência, e isso foi difícil principalmente

para as mulheres que viviam diretamente os efeitos da ditadura. A mulher

“El trabajo doméstico es el trabajo más conforme a la naturaleza y 
al destino de la mujer. El hombre y la mujer deben realizar su 
destino, pero deben realizado conforme a su naturaleza, que es 
diferente.” (Sección Femenina , Enciclopédia elemental, 1957 - La 
sección femenina. “De cuando a la mujer espanola se le pedia ser 
hogarena, patriota, obediente, disciplinada, abnegada, diligente, 
religiosa, decidida, alegre, sufrida y leal.”, 1999:191)

“La madre, en la guerra y en la paz, tiene una misión tan importante 
que muy bien puede decirse, sin temor a equivocarse, que ella 
posee las llaves de la vida y que es duena del destino de la raza. Al 
levantar el nivel social y sublimar los ideales del hogar, presta a la 
sociedad un servicio tan fundamental y trascendental, que supera a 
las maravillas de la ciência, a los portentos de la industria y a las 
bellezas del arte.” (Medina, revista de la Sección Femenina, 5 de 
diciembre de 1943. Artículo firmado por Carmen Buj - La sección 
femenina. “De cuando a la mujer espanola se le pedia ser 
hogarena, patriota, obediente, disciplinada, abnegada, diligente, 
religiosa, decidida, alegre, sufrida y leal.”, 1999: 109)
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educada de acordo com os procedimentos do regime franquista era o pilar da

sociedade. “Pois dela dependia a educação das crianças e a harmonia e o bem

estar familiar”. Muitas mulheres foram seduzidas pelo discurso oficial e partiram

para a prática, uma minoria sentiu o incómodo e procurou meios de superar e se

opor aos valores impostos pelo discurso oficial.

Mercedes Carbayo Abengózar10, que fez estudos sobre a situação da

compreender a força do discurso franquista como forma de poder imposto sobre

todas as mulheres. O discurso do poder, em momento determinado da História

da Espanha, construiu uma idéia do feminino tão fortemente arraigada que as

dificuldades enfrentadas pelas mulheres para se desfazer dessa imagem, imposta

durante tanto tempo, foi muito mais difícil do que se pode imaginar. Talvez o

grande desafio da mulher nos anos setenta foi reverter a imagem da mulher

construída pelo regime ditatorial.

Durante a ditadura, muitas leis foram criadas para manter a posição da

mulher em total submissão ao homem, fosse o pai ou o marido. Não podiam viajar

sozinhas, adquirir propriedades, ter contas bancárias em seu nome, arrumar um

emprego sem autorização do pai ou do marido. Quanto se trata das questões

sexuais, a situação foi de total incomunicabilidade, as mulheres não recebiam

nenhuma informação sobre sexo antes do casamento e depois, os homens

também não possuíam grandes informações e não costumavam conversar entre

si.

10 Buscando un lugar entre mujeres: buceo en la Espana de Carmen Martin Gaite, estudiosa de 
literatura já citada no capítulo inicial.

mulher na Espanha de Franco, afirma que houve uma dificuldade em
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Muitas mulheres que viveram as transformações mostraram-se indignadas,

desiludidas e amarguradas. Sofriam com a impossibilidade de escapar, de fugir ao

sistema de repressão, por isso algumas não puderam acreditar que a Espanha,

que surgia após a era de Franco, pudesse mudar tão rapidamente a ponto de

O regime também voltou-se para formar um tipo de homem. O escritor Luis

Otero escreveu em seu livro sobre La sección femenina, recordando o momento

em que ouviu isto de um médico que lhe cuidava os pés, machucados pelo uso de

botas inadequadas:

O trecho revela a visão que os falangistas tinham da figura masculina,

caracterizada pelo heroísmo que esperavam dos jovens espanhóis.

Ao justificar a produção de seu livro: La sección femenina. “De cuando a la

mujer espanola se le pedia ser hogarena, patriota, obediente, disciplinada,

abnegada, diligente, religiosa, decidida, alegre, sufrida y leal.” (1999), o autor

afima que ficou impressionado com a mudança que se operou em uma senhorita,

chamada Teresa, que lhe cuidou os pés enfermos com zelo e carinho,

enaltecendo os valores de Pilar Primo de Rivera e das mulheres de La sección

“Los hombres no lloran. Espana necesita hombres muy hombres. Y 
quien Hora, aunque tenga el epigastrio colgando a rastras, no es 
hombre. Y si es hombre, no es espanol. Y si es espanol, no es 
falangista.” (La sección femenina. “De cuando a la mujer espanola 
se le pedia ser hogarena, patriota, obediente, disciplinada, 
abnegada, diligente, religiosa, decidida, alegre, sufrida y leal.”, 
1999: p. 10)

11 Essa é uma imagem que está presente na obra de Roig, são exemplos as personagens Judit, 
de L’Hora violeta e Mundeta (mãe), de Ramona, adeu.

apagar as consequências de tantos anos de ditadura.11
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femenina da qual ela fazia parte. A jovem possuía o nome da patrona da

organização: Santa Teresa de Jesús, vista como o perfil ideal da mulher

espanhola.

O escritor, na época, ficou interessado pela moça, lembra-se que ela não

quis beijá-lo, pois a moral construída pelo regime, personificada na figura de Pilar

Primo de Rivera, impedia a moça de praticar tal ato imoral. Os exemplos e o

depois, após a morte de Franco, quando a encontrou novamente, ela já não era

mais a mesma pessoa, havia se transformado em outra mulher, liberta das

influências de La sección femenina, participava de uma manifestação em que as

mulheres apresentavam na roupa a expressão:

justificar uma transformação tão rápida e tão intensa. Como algo que parecia tão

forte como o pensamento doutrinário pregado pela La sección femenina, foi-se tão

rápido assim? De que modo as mulheres se viram livres da opressão, após anos

de lutas que se intensificaram com o fim da era Franco? Foram essas as

motivações para escritura do livro.

O perfil feminino construído pelo regime ditatorial parecia tão forte,

indicando que muitos anos seriam necessários para que um novo perfil de mulher

surgisse na sociedade espanhola. No entanto, a evolução foi rápida tendo em

vista a luta corajosa de muitas mulheres espanholas, que mesmo antes da morte

de Franco já empreendiam campanhas e manifestações em prol dos direitos das

“Yo también soy adúltera”.

mulheres. Com o fim da ditadura, novas leis foram criadas e temas que eram

Naquele momento, Otero pôs-se a refletir sobre o que teria acontecido para

discurso de Pilar pareciam ter criado raízes naquela jovem. No entanto, anos
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considerados tabus voltaram a ser discutidos, como por exemplo o aborto12, o uso

de anticoncepcionais , o divórcio.

Os anos sessenta foram de mudanças em todo o mundo, mas de modo

particular foi uma década importante para a Espanha. A ditadura enfraquecida

não pôde impedir que os primeiros movimentos feministas aparecessem, com uma

postura política de esquerda. Apesar de o discurso oficial continuar apregoando a

importância da mulher como pilar social fundamentado nas funções de esposa e

mãe, já se ouviam as vozes que propunham um pensamento mais livre e

igualitário para as mulheres espanholas.

Se antes as mulheres necessitavam aceitar os valores de um mundo

repensar os modelos femininos, a mulher não deveria estar se adaptando ao que

pedia o masculino; o momento exigia que trilhasse novos caminhos. Talvez por

isso o feminismo na Espanha tenha adquirido um grande impulso após a morte de

Franco, permitindo que houvesse um confronto entre o discurso oficial anterior e o

discurso do momento:

“Es una reivindicación de lo irracional, del desorden, del caos; en una 
palabra, de lo subversivo para una sociedad que, a pesar de la 
muerte del dictador a mediados de los setenta, continuaba 
funcionando bajo consignas falangistas por una parte y feministas 
radicales por otra (..). Así, mientras el feminismo de la Sección 
Femenina reivindicaba la igualdad de sexos pero la maternidad y el 
matrimonio como el fin primordial de la mujer en el mundo, el de la 
igualdad culpaba a estas dos instituciones de todos los problemas de

12 Durante a ditadura de Franco, muitas mulheres viajaram para outros países, Inglaterra 
principalmente, para realizarem abortos, quando voltaram muitas foram submetidas a julgamentos 
repletos de humilhações, sendo até mesmo condenadas à prisão. A lei de Aborto foi sancionada 
em 02 de agosto de 1985 e com restrições.

masculino, para poderem sobreviver; nos anos sessenta e setenta, era preciso
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11.2.2 Contexto de produção da obra

Quando Roig escreveu a obra L’hora violeta, estava vivendo no contexto

posterior à morte de Franco e parte da história narrada também se dá neste

momento da história da Espanha. Não havia sido possível apagar a imagem do

ditador. Mesmo após a sua morte grande parte da sociedade era ainda dominada

pelas ideias que perduraram durante os longos anos de ditadura.

Pode-se afirmar que as obras de Montserrat Roig apresentam uma revisão

do que se vivia então, mesclada à recordação do passado, e apresenta uma

quebra de valores, ou seja, um rompimento com as formas culturais vigentes

durante a ditadura de Franco.

Ao ler a obra de Roig percebemos que as mulheres ali retratadas, apesar

de a ditadura ter terminado há pouco tempo, não apresentam o perfil desejado e

apregoado pelo regime, pois são mulheres que procuram fugir aos estereótipos,

buscando novos caminhos e construindo de modo evidente seus próprios

destinos, apesar dos fracassos. Do mesmo modo, os homens presentes na

narrativa estão muito distantes do perfil criado pelo regime, são militantes de

representam os modelos ideais do Franquismo, são os inimigos do regime,

la mujer. Sin embargo, el femenismo de la diferencia va a conjugar 
estas dos posturas opuestas y es desde este femenismo desde él que 
se empieza a crear en los anos siguientes.” (Buscando un lugar entre 
mujeres: buceo en la Espana de Carmen Martin Gaite, 1998:24-25)

esquerda, representantes dos opositores à ditadura. Evidentemente, não
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Não são os heróis da Espanhaaqueles que lutaram pelo fim da ditadura.

Franquista, mas os heróis da resistência ao franquismo.

Ao refletir sobre o modo como vivem as personagens do romance,

percebemos que Roig apresentou diversos elementos que nos dão idéia de como

homens e mulheres procuraram encaminhar suas escolhas de modo a fugirem do

perfil estereotipado de conduta imposto pelo regime durante anos, através das

propagandas, das censuras e dos orgãos repressores. Mesmo a história de

silêncio de Judit, após a morte de Kati, simboliza uma forma de resistência, ela

não tinha o perfil adequado ao regime ditatorial, pois não vivia para cuidar do

marido e dos filhos; simplesmente se fechara em mundo marcado pelo silêncio.

O balanço das perdas conduz grande parte das colocações das

reconstruirrelações,retomar ossuasprocurampersonagens, que

relacionamentos e a vida após um período de decepções e surpresas.
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II. 3. Modelos literários

e cavalos. Mas você deve saber que há milhões de exageros na obra

dos mestres.”

Mário de Andrade

Na longa história da humanidade, pensando em uma tradição cultural

judaico-cristã, as mulheres já foram acusadas de permitirem que o pecado

entrasse no mundo: “Eva incitou Adão a comer a maçã”. A “mãe de toda a

humanidade” seduziu o homem, convencendo-o a comer do fruto proibido; tornou-

se assim símbolo de sedução e sofrimento.

Seguindo ainda essa linha de pensamento, podemos lembrar outros perfis

femininos que foram considerados modelos ora de mulheres virtuosas, ora de

mulheres pecadoras. Poucas aparecem como símbolo de coragem, determinação

e retidão de caráter ou ainda como símbolos de libertação, como é o exemplo de

Ester, que evitou a morte de seu povo por ser esposa do rei. Mas as leis não eram

iguais para a rainha. Maria, mãe de Cristo, é a mulher solidária, paradoxalmente,

símbolo da maternidade e castidade ao mesmo tempo, fiel ao seu povo e a seu

Deus. Outras, apesar da vida pouco louvável antes do contato com Cristo,

representam um perfil mais humano de mulher: Maria de Betânia, que lavou os

pés de Cristo e os enxugou com os cabelos, a mulher ama e se deixa amar;

Madalena, a discípula fiel porque ama, insiste e busca o Senhor. Na história de

“Homero já escrevera que a terra mugia debaixo dos pés de homens
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Cristo há certa predileção pela mulheres em alguns momentos, como no caso da

samaritana, com quem Cristo conversa no poço, e de Madalena, já citada, que se

tornou a primeira testemunha de sua ressurreição.

A tradição literária construiu de modo idealizado a imagem feminina, ora

enaltecendo-a como a uma deusa, exemplo de beleza e pureza, ora execrando-a

como a imagem do mal, exemplo de tentação.

O diálogo com obras clássicas é constante em L’hora violeta. Montserrat

Roig foi uma apaixonada por mitologia e construiu o seu romance relacionando-o

com o que assimilou e amou em literatura. Utilizou de modo consciente modelos

da tradição literária, procurando apresentar uma visão singular sobre eles. Nesta

obra, as referências à Odisséia vão além das citações e comparações feitas com

as personagens da epopéia.

A intertextualidade explícita no romance permite que seja feita uma leitura

do poema de Homero, tendo em vista a situação das mulheres e as relações que

sobre o modo como Roig insere no romance as referências às personagens

femininas, acreditamos ser interessante comentar alguns aspectos da Odisséia,

que são fundamentais para compreensão das analogias.

II. 3.1. Odisséia: fonte de modelos literários

Carlos Alberto Nunes escreve no prefácio para sua tradução da Odisséia-.

mantiveram com o herói, Ulisses. Antes de iniciarmos nossas considerações
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Muitas são as perguntas que podem surgir quando lemos a afirmação

acima. Teria a Odisséia realmente sido escrita para mulheres? Ou ,como afirmou

Samuel Butler, que é citado por Nunes, a obra seria de autoria feminina, mais

precisamente de Nausíaca? Não seria a força das personagens femininas

presentes na epopéia que chamaria a atenção das leitoras? Não importa a

resposta, o poema atingiu tamanha grandeza porque tratou de assuntos que

dizem respeito à alma humana, seja ela feminina ou masculina. A presença maior

de mulheres na obra, pode até justificar o interesse das mulheres pelo poema,

mas isso não é tudo. O tradutor nos aponta o fato de a obra ser de mais fácil

apreensão, possuir melhor estrutura e construção artística, exercendo maior

fascínio sobre o leitor. Pode ser que isso justifique o fato de ter sido mais lida que

a Ilíada.

A nossa leitura do poema conduziu-se para análise das personagens

femininas presentes na obra. Procuramos verificar quais foram os modelos

femininos utilizados no texto grego e também as imagens da convenção que a

epopéia apresenta. Não pretendemos fazer uma análise de todos os aspectos

do poema, somente levantar os elementos importantes para a compreensão da

obra L’hora violeta de Montserrat Roig, em virtude das referências explícitas à

Odisséia que o romance apresenta.

“Não será mais do que a verificação de um fato afirmar que a 
Odisséia conta com maior número de leitores do que a Ilíada', direi 
melhor: de leitoras, tendo Bentley chegado mesmo a asseverar 
que a Odisséia fora escrita para mulheres, e a Ilíada, para 
homens.” (Odisséia. 1988: 07 )
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Na Odisséia, não há o relato das batalhas de Ulisses na guerra de Tróia,

pois isso estava na Ilíada; o que interessa são as dificuldades encontradas no

retorno à terra natal. O que nos ficou evidente, com a leitura da epopéia, é que a

presença das mulheres foi fundamental para o desenvolvimento do poema. Na

epopéia, estão as mulheres que se relacionaram com Ulisses durante sua longa

viagem de regresso à pátria e a mulher que o espera, enfrentando as pressões

dos pretendentes.

No primeiro canto do poema, temos referência a Calipso, apresentada

como uma deusa sedutora que aprisiona Ulisses:

Calipso é apresentada como uma mulher apaixonada e sedutora que

deseja com os seus encantos reter para sempre o homem amado. No transcorrer

da epopéia, ela será lembrada outras vezes, como por exemplo, quando Ulisses

chega ao palácio dos Feácios:

“ Longe no mar fica Ogígia, uma ilha. Mora ali uma filha de Atlas, a 
ardilosa Calipso, de ricas tranças, deusa formidável; ninguém a 
visita dentre os deuses, nem dentre os homens mortais, mas eu, o 
desditoso, fui guiado pelo destino a sua lareira; ia só, porque Zeus 
alvejara e despedaçara com um fúlgido raio o meu ligeiro barco no 
meio do mar cor de vinho. Pereceram ali todos os meus leais

“A ilha é selvosa. Tem ali sua morada uma deusa, filha do 
maligno Atlas, conhecedor das profundezas de todos os mares, 
que sustenta as longas colunas que mantêm separados a terra e 
o céu. Sua filha retém o coitado, mau grado os seus lamentos, e 
continuamente o procura fascinar com palavras ternas e 
sedutoras, para que se esqueça de ítaca. Odisseu, porém, 
ansioso por ao menos lobrigar uma fumaça elevando-se de sua 
terra, desejaria morrer.”( Odisséia, 1996 :10)
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0 herói não tem certeza dos motivos que levaram a amante a deixá-lo

partir. Não sabe que foi a deusa Atena quem intercedeu por ele. Quando Hermes

foi avisar Calipso que os deuses desejavam a volta de Odisseu à pátria,

encontrou-a cantando com bela voz junto ao tear, onde tecia com uma lançadeira

de ouro. O ambiente em que ela morava era maravilhoso, repleto de belezas e

prazeres da natureza. Calipso revolta-se quando recebe a ordem para deixar o

companheiros, enquanto eu, passando um braço em redor da 
quilha do meu curvo barco, deixei-me levar por nove dias. No 
escuro da décima noite, os deuses fizeram-me arribar à ilha de 
Ogígia, onde mora Calipso, de ricas tranças, deusa formidável, que 
me recolheu. Ela tratou-me com carinho; alimentava-me e prometia 
tornar-me imortal sem envelhecer jamais, mas o coração em meu 
peito nunca se deixou persuadir. Passei ali sete anos a fio, sem 
cessar molhando de lágrimas as roupas imperecíveis que me dera 
Calipso; quando, no curso dos anos, chegou o oitavo, ela, por fim, 
me autorizou e incitou a partir, em virtude duma mensagem de 
Zeus, ou por terem mudado também seus sentimentos.” (Odisséia, 
1996: 86) 3

“ - Vós, os deuses, sois cruéis e ciumentos acima de todos; 
tendes ciúmes de que as deusas se deitem abertamente com 
homens, quando toma um deles como esposo dileto. Foi assim 
quando Aurora de róseos dedos tomou Órion para si e vós, os

13 Roig diz que Ulisses tinha vergonha de chorar, que as lágrimas eram importantes para 
Penélope: “Veus, Ulisses, el «destructor de viles», sentia vergonya de piorar. Si, já sé que tu no 
tens vergonya de piorar, així m’ho dius. Però no pots (encara que t’he vist piorar dues vegades, i 
ho recordo molt bé). Penélope no, Penélope sabia que com més piorava més l’ajudarien eis déus. 
Més vencia.Tant se valia que s’escolessin eis anys tot potant penes i renúncies. Podien transcorrer 
eis dies immutables, l’un igual a l’altr. Tant se valia, estimat. Penélope, que no sabia mirar el món 
amb altres ulls que eis d’Ulisses, acabaia per recuperar-lo. Ulisses tenia moita por i, una vegada 
apagat el foc intern de la passió, tornaia a ítaca. El món no deixava de ser hostil per a la seva 
ànima mortal. Només a ítaca trobaia la pau.
Tu també, oi?” ( L’hora violeta, 1993:25)
14 Ao conversar com Jordi, Natalia cita a deusa e temos parte do trecho que transcrevemos, 
presente no romance.

amado partir:14
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Também ela não tinha o direito de conduzir a sua vida como bem

entendesse, apesar de deusa foi obrigada a permitir que o amante partisse. Os

deuses, que são implacáveis com as deusas que ousam escolher um mortal como

Calipso, após preparar a partida do amado, lamenta o seu destino e lhe diz

que se ele compreendesse o que haveria ainda de passar ficaria com ela, tornar-

se-ia imortal e guardaria seu palácio. Sabe que ele deseja ver sua esposa, mas

sabe também que a mesma não lhe é superior em formosura. O herói mesmo lhe

afirma isso:

deuses, cuja vida corre ditosa, vos enchestes de ciúmes dela, até 
que a casta Ártemis do trono de ouro o atacou em Ortígia e matou 
com sua flechas indolores. Foi assim quando Denetra de ricas 
tranças, cedendo a seu coração, se uniu a lasião no leito de amor, 
num alqueive três vezes arado; Zeus não tardou a ser informado e 
abateu-o, vibrando-lhe um fúlgido raio. Assim agora vós, os 
deuses, vos enciumais de mim, por ter comigo um homem mortal. 
Eu o salvei quando vinha só, escanchado na quilha, depois que 
Zeus alvejara e despedaçara com um fúlgido raio seu barco no 
meio do mar cor de vinho. (...) Eu o agasalhei, dei-lhe de comer, 
prometi também fazê-lo imortal, sem envelhecer jamais. (Odisséia, 
1996:62)

15 Houve um último momento em que deixaram “fluir* o amor. Natàlia diz que gosta do verbo 
empregado pelo poeta que sabia muito de beleza e palavras. Assim como Calipso, Natália 
também temia a perda do amante, os seus encantos não mais o atraiam como antes e ele 
desejava novamente o lar. Também Ulisses chorava o seu triste destino.

“ - Deusa venerável, não te agastes comigo por isto; eu próprio sei 
muito bem que a sensata Penélope, para ser contemplada, não é 
tão formosa como tu no semblante e na estatura; ela é mortal e tu 
és imortal e sempre jovem. Apesar de tudo, quero e anseio dia 
após dia ir para casa e ver o dia do regresso. Se de novo algum 
deus me fizer soçobrar no mar cor de vinho, meu coração, dentro 
do peito, enrijado no sofrimento, suportará isso; por muitas

amante, fizeram com que ela libertasse Ulisses de seus encantos.15
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Penélope será apresentada como a mulher que espera durante anos a fio a

volta do marido, Ulisses. Sofre com o assédio dos pretendentes, que exigem a

escolha de um deles para o casamento. O filho Telêmaco lembra a mãe que o

seu sofrimento é por vontade dos deuses e que ela não é a única mulher a

esperar; lembra-a também de sua condição de mulher, em um mundo governado

por homens: “Volta a teus aposentos, ocupa-te de teus misteres, do tear e da

roca, e manda tuas servas pôr-se ao trabalho; a palavra de ordem compete a

(Odisséia: 1996:17)

Penélope é uma mulher resignada, sofre, chora e aguarda o esposo; sendo

fiel de todas as maneiras ao homem amado. É reprimida até pelo filho que não

permite que a mãe dê ordens aos súditos de seu próprio palácio. Porém, nem

todos vêem em Penélope a mulher totalmente resignada, pressionada pelos

pretendentes. Afinal, sabem de sua trama (no sentido duplo mesmo): tecer e

enganar os pretendentes:

provações e muitas fadigas já passei nas vagas e na guerra; a 
tudo aquilo, some-se mais isso.” (Odisséia-. 1996: 64:V- 65: V)

Telêmaco, atrevido na fala, incontido na cólera, que 
palavras as tuas, que nos envergonham! Estarias pronto a cobrir- 
nos de desonra! Escuta, porém; os culpados não são os 
pretendentes aqueus, mas tua própria mãe, ardilosa demais. Faz 
já três anos e logo serão quatro, que ela vem iludindo o coração 
no peito dos aqueus. A todos entretém com esperanças, a cada 
qual faz promessas, mandando-lhes recados, mas em seu íntimo 
acalenta outros planos. Entre outros ardis, imaginou em seu 
âmago o seguinte. Instalado em seus aposentos um grande tear, 
pôs-se a tecer um pano delicado e demasiado longo e daí nos

homens, principalmente a mim, pois que a mim cabe a autoridade nesta casa.”
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Realmente, ela soube como enganar os pretendentes, fingindo tecer a

mortalha do sogro Laertes, pois tecia durante o dia e desmanchava à noite. Na

verdade, ganhava tempo para esperar o esposo. Aguardava Ulisses e adiava as

núpcias com artimanhas que enfureciam os pretendentes. Esperava e fazia

esperar, tecendo enganos. Também soube como verter as lágrimas necessárias

para trazer seu esposo de volta. Afinal, quanto mais chorasse mais os deuses se

compadeceriam dela e trariam o amado de volta. Uma mulher prudente, mas

também ardilosa.

Muitos serão os adjetivos usados para demonstrar a grandiosidade de

caráter da esposa de Odisseu: sensata, bela, prudente. Aflição e dor serão

companheiras constantes na sua espera pela volta do esposo amado. Mas

Penélope não estava abandonada, pois tinha a proteção e o consolo de Atena, a

disse: “Moços, pretendentes meus, visto como morreu o divino 
Odisseu, pacientai em vosso ardor pela minha mão, até eu 
terminar a peça, para que não se desperdice o meu urdime; é uma 
mortalha para o bravo Laertes, para quando o prostrar o triste 
destino da dolorosa morte, a fim de que nenhuma das aquéias do 
país se indigne comigo por jazer sem um sudário quem possui 
tantos haveres.” Assim disse ela e nosso altivo coração deixou-se 
persuadir. Daí, de dia ia tecendo a sua trama imensa; de noite, 
mandava acender as tochas e a desfazia. Assim, por três anos 
trouxe enganados os aqueus, sem que o notassem. Quando, com 
o passar das estações, começou a correr o quarto ano, uma das 
mulheres, que sabia do logro, no-lo revelou e surpreendemo-la 
destecendo a magnífica trama. Dessarte ela a completou, mau 
grado seu, constrangida. (...)cônscia, em seu coração, de ter sido 
superiormente dotada por Atena da habilidade em belíssimos 
trabalhos e de um coração inteligente e astucioso, quais jamais 
ouvimos das mulheres antigas - as aquéias de ricas tranças de 
antanho: Tiro, Alcmena e Micena de belas grinaldas, nenhuma das 
quais tinha idéias iguais às de Penélope ...” (Odisséia-1996: 21 e 
22)
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pelo filho e cuidava dele. Apesar de o textodeusa que também intercedia

valorizar a figura masculina, a mulher surge como ser divinal que derrama sua

graça sobre os protegidos.

A terceira mulher que aparece na obra é Circe, deusa-feiticeira que vivia na

companheiros:

Circe representava uma ameaça para o homens, pois possuía o poder de

transformá-los em animais. Ulisses temia ser desvirilizado pela deusa, que fora

“Numa clareira da baixada, acharam o solar de Circe, 
construído de pedras polidas. Rodeavam-nos lobos monteses e 
leões, por ela enfeitiçados com drogas venenosas. Eles, em vez 
de atacarem meus homens, levantaram-se e abanaram as longas 
caudas. (...) Eles, porém, amedrontaram-se à vista dos monstros 
assustadores. Parados no vestíbulo da deusa de belas madeixas, 
ouviam a voz maviosa de Circe, que, dentro, cantava, indo e vindo 
a tecer uma trama grande e imperecível como são os trabalhos 
finos, bonitos e brilhantes, das deusas. O primeiro entre eles a 
falar foi Polita, cabecilha de guerreiros, o mais caro e precioso de 
meus camaradas:

- Amigos, uma teceloa canta lá dentro maviosamente, indo e 
vindo diante duma grande trama, e o soalho todo ecoa. Deusa ou 
mulher, eia, não demoremos a chamá-la.

Assim falou Polita e eles chamaram-na bradando. Ela não 
tardou a sair; abriu as luzidias portas e convidou-os. Todo o grupo, 
em sua ignorância, seguiu-a; Euríloco, porém, ficou-se para trás, 
suspeitando algum logro. Ela os fez entrar e sentar em divãs e 
cadeira; preparou-lhes uma papa de queijo, cevada e pálido mel, 
com vinho de Pramnos; nessa comida misturou drogas daninhas, 
para tirar-lhes toda lembrança da terra pátria. Assim que lha serviu 
e eles a sorveram, bateu-lhes com a vara de condão e fechou-os 
em pocilgas. Tinham agora cabeça, voz, cerdas e corpo de 
suínos, embora conservassem a inteligência como antes. Foram 
assim encurralados a chorar e Circe deitou-lhes glandes, bolotas e 
pilritos para comer, alimento habitual de porcos que chafurdam na 
lama.” (Odisséia: 1996: 117 e 118: X)

ilha Eéia, onde Ulisses chegou após viver inúmeros perigos com seus
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obrigada a prometer que não faria isso. Afinal, era ela quem desejava o mortal e,

com sua astúcia, conseguiu o queria. O herói, auxiliado por Hermes, escapou das

prisioneiros:

ficaram mais jovens e belos que antes, em virtude do poder da feiticeira. Felizes,

festejaram durante um ano todo. Até que chegou o momento da partida e Ulisses

intercedeu por ele e pelos companheiros, junto a bela deusa, para que ela

cumprisse a promessa de os libertar. Foi informado de que deveria descer à

morada de Hades, o inferno, se realmente queria salvar seus companheiros. Seu

objetivo era consultar o cego Tirésias. Circe lhe deu todas as instruções

necessárias para chegar até o inferno.

“Tu deves ser Odisseu, o engenhoso; costumava Argeifontes 
da vara de ouro predizer-me que virias aqui, ao regressares de 
Tróia com o escuro barco. Eia, porém, embainha teu gládio e 
subamos em seguida na cama, afim de que, unidos no leito de 
amor, criemos confiança um no outro.

Assim falou ela, mas eu lhe disse em resposta:
- Ó Circe, como podes esperar ternura em mim, se em teus 

salões mudaste em porcos os meus camaradas e a mim mesmo 
recebes aqui com propósitos dolosos? Convidas-me a tua alcova 
e a subir em teu leito, mas tencionas, quando me vires sem 
armas, fazer de mim um covarde e emasculado? Eu não estou 
disposto a subir em teu leito a não ser que ouses, ó deidade, 
proferi o grande juramento de como não planearás nenhuma outra 
maldade contra minha pessoa.

Assim falei e ela prontamente jurou como eu exigia. Depois 
de ela jurar e solenizar o juramento, subi, enfim, no magnífico leito 
de Circe.” (OdisséiaAQQQ: 120: X)

magias da deusa-feiticeira e, após os deleites do sexo, conseguiu libertar os

Depois que Circe libertou os companheiros de Ulisses do feitiço, eles
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No epopéia, há também a presença de Nausíaca, filha do rei dos Feácios,

que ajudou Ulisses, quando este chegou em sua terra:

No último encontro, Nausíaca lhe pedirá que se lembre, quando estiver em

sua pátria ao lado de sua esposa, de que foi ela a primeira que o acolheu e

resgatou. Roig não faz nenhuma referência a ela em seu romance.

Ulisses, ao narrar sua história, cita as mulheres que o seduziram e

cobiçaram-no para marido:

Os adjetivos utilizados para se referir às mulheres que Ulisses encontrou

pelo caminho serão sempre relacionados à sedução, como se não fosse possível

para ele fugir aos encantos das belas deusas que o desejaram e o tiveram no

leito. Isso também demonstra certo orgulho.

“A seu palácio foi ter Atena, deusa de olhos verde-mar, 
diligenciando o repatriamento do intrépido Odisseu. Dirigiu-se à 
alcova ricamente decorada, em que dormia uma donzela 
semelhante às imortais no talhe e no semblante, Nausíca, filha do 
magnânino Alcínoo. Perto, uma ao pé de cada batente, dormiam 
duas aias, cuja formosura era um dom das Graças.” 
(Odisséia, 1996: 71: VI)

“Palavra! Lá, no seio de sua gruta, retinha-me Calipso, augusta 
deusa, cobiçando-me para marido; igualmente Circe, a ardilosa 
senhora de Eéia, prendia-me em seu palácio, cobiçando-me para 
marido; mas jamais puderam persuadir o coração em meu peito.” 
(Odisséia, 1996:101: IX)
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Na obra de Montserrat Roig, há referências à mortal Clitemnestra, mulher

de Agamêmnon. A mulher que traiu o marido e, com o amante Egisto, matou o

valoroso herói:

Ao continuar narrando sua desventuras Ulisses fala do encontro com

Agamêmnon, de como ele lhe narrou sua morte. Há trechos que merecem uma

observação, pois falam dos propósitos femininos para destruir os homens:

“ - Ditoso filho de Laertes, engenhoso Odisseu! Palavra! 
Adquiriste uma esposa de grandes virtudes. Que bela alma a da 
impecável Penélope, filha de Icário! Que fidelidade à memória de 
Odisseu, seu legítimo esposo! Por isso jamais se extinguirá a 
fama de suas virtudes; os imortais suscitarão entre os seres

“...o grito mais dolorido que ouvi foi o de Cassandra, filha de 
Príamo, que a traiçoeira Clitemnestra prostrou a meu lado; apesar 
de moribundo em terra, varado por um punhal, ergui os braços, 
tentando golpes, mas a cadela retirou-se; nem se abalançou, 
embora eu estivesse vindo para a mansão do Hades, a cerrar-me 
as pálpebras e fechar-me os lábios com sua mão. Tanto é verdade 
que não há ente mais cruel nem mais canalha do que a mulher, 
quando concebe em seu coração tais pecados. Haja vista o feito 
monstruoso que ela concebeu, quando preparou o assassínio do 
marido legítimo. E eu que contava, ao chegar a casa, ser festejado 
por meus filhos e servos! Ela, porém, com suas propensões 
infames, cobriu de vergonha a si mesma e até as mulheres que 
hão de existir no futuro, inclusive as que forem virtuosas.” 
(Odisséia, 1996: 135: XI)

“A princípio, é verdade, a divina Clitemnestra repelia o 
escândalo; ela era honesta e a seu lado vivia um aedo, a quem o 
filho de Atreu, ao partir para Tróia, muito recomendara que lhe 
vigiasse a esposa. Por fim, os desígnios divinos coagiram-na a 
ceder; então, Egisto levou o aedo para uma ilha deserta, onde o 
largou como presa e despojos para as aves e, unindo os desejos 
dela aos seus, levou Clitemnestra consigo para casa.” 
(Odisséia, 1996: 35:)
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Uma observação importante deve ser feita sobre a fala do nobre herói,

traído pela mulher. Quando este fala de Penélope, não estende sua virtude a

todas as mulheres; mas quando fala de Clitemnestra, estende sua má fama a

todas as mulheres, como se todas fossem culpadas por traição e desonra. A

virtude é de uma só, mas a má fama pertence a todas.

De acordo com a tradição, faltou prudência a Clitemnestra, pois ao

contrário de Penélope, ela se entregou aos seus desejos. Homero fez de

Penélope a encarnação da esposa perfeita e de Clitemnestra o seu contrário

absoluto. Penélope passou os anos a esperar por Ulisses, rodeada de

pretendentes, o que lhe trouxe glória, pois o fato de não ter cedido aos inúmeros

pedidos de casamento só reforçou a sua fidelidade ao amado esposo.

Clitemnestra que, de acordo com Georges Devereux, significa “célebre por seus

pretendentes”, na verdade, não teve vários pretendentes; isso foi reservado à

Penélope, ela se entregou a um único amante ambicioso e foi condenada por

terrenos um canto deleitoso celebrando a constância de Penélope. 
Não assim a filha de Tíndaro; esta concebeu malefícios e 
assassinou o marido legítimo; por isso um canto odioso lhe 
entoará a Humanidade e ela acarretará má fama para as 
mulheres, inclusive aquelas que foram honestas. (Odisséia, 1996: 
281: XXIV)

16 É relevante ressaltar o fato citado por Karl Kerényi sobre Clitemnestra ter possuído um marido 
antes de Agamêmnon: “Assim como Helena já tinha sido raptada uma vez, antes de casar com 
Menelau, assim também Clitemnestra tinha tido um marido antes de Agamenon. Assevera-se que 
ele era filho de Tiestes, chamado Tântalo, em honra do bisavô. Agamenon deve ter sido 
consumido por uma forte paixão pela esposa do primo, quando sua natureza real, que não 
conhecia limites, seu caráter de Zeus na terra, até com os traços titânicos da juventude, se revelou 
pela primeira vez. Ele desferiu um golpe mortal em Tãntalo, arrancou-lhe o filho do seio da mãe, 
atirou-o ao chão e levou consigo a jovem esposa à força.” ( Os heróis gregos, 1998:258) Esse fato,

isso.16
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Não vemos no romance referências a Helena, a mulher que entrou para a

tradição literária como o pivô da guerra de Tróia.17 Não parecia haver a

necessidade de se estabelecer um contraponto entre ela e Penélope, pois Roig

preferiu cruzar as imagens das mulheres que se relacionaram com Ulisses. Só

Esperamos ter apresentado os principais significados das imagens

femininas que são contempladas pela obra. Uma delas é a da mulher sedutora,

deusa e feiticeira, que conduzia sua vida de modo diferente das mortais. Outra

imagem é a da mulher astuta que transforma e aprisiona os homens com seus

poderes mágicos: Circe, também um misto de deusa e feiticeira, que se rende ao

homem amado, incapaz de vencê-lo com seus poderes. Está também a deusa

sábia que conduz o herói: Atena, um poder feminino numa sociedade dominada

pela vontade dos homens. Outra imagem é a da esposa infiel, que trai e mata o

marido: Clitemnestra, condenada por ter assassinado o marido, tem seu ato

estendido a todas as mulheres. E está a esposa fiel, que aguarda o marido entre

dores e lágrimas, enquanto engana os pretendentes: Penélope, o símbolo da mãe

zelosa e, principalmente, da esposa fiel. Ao esperar durante anos a fio o retorno

omitido por muitos autores, permite que a história da traição de Clitemnestra seja lida de um outro 
modo.
17 A traição de Helena foi muitas vezes justificada pelo fato da mesma estar sobre o domínio de 
Afrodite, portanto, foi adúltera, mas não comandava seus desejos. Clitemnestra seguiu o caminho 
que desejou, pois traiu de modo deliberado o marido e depois, quando o mesmo voltou, matou-o.
16 Na tradição, parece haver entre Penélope e Helena uma distinção clara. Uma é o protótipo da 
mulher bela e a outra o protótipo da mulher fiel e sofredora. Perguntas podem surgir quando 
pensamos na escolha que Montserrat Roig fez para estabelecer as comparações: por que Helena 
foi preterida? Seria ela por demais representativo do sonho e desejo dos homens? Penélope 
também não atendia aos anseios masculinos ?

Clitemnestra fugiu a isto.18

repleta dos vícios e volúpia : Calipso, a mulher que se recusou a ser vítima;
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do marido, ela passou a representar a fidelidade, o amor sincero e eterno, sendo

mais valorizada pelos seus dotes morais do que físicos.

11.3.2 O perfil do herói

A narrativa épica gira em torno da figura do herói e de suas batalhas, com

derrotas e vitórias. O herói é, portanto, um elemento estratégico para o desenrolar

dos fatos a serem narrados, ou seja, o desenvolvimento do enredo se dá a partir

do percurso do herói pelo “alto” ou pelo “baixo”. Pressupõe-se que o herói tenha

sempre algo de elevado , mas a trajetória do herói pode conduzi-lo ao “baixo”. A

grandeza do herói clássico estava em vencer os percalços e as dificuldades

valores heroicos estavam em suas

objetivavam a vitória e, para vencer, poderia matar, mentir, enganar, tripudiar

sobre o inimigo. Na narrativa épica, o que é considerado como negativo pode ser

encarado como positivo. Quanto maiores fossem as dificuldades enfrentadas

maior seria a grandeza; as quedas eram um duro aprendizado e ofereciam as

condições necessárias para a constituição de herói.

O caráter guerreiro da cultura grega propiciou o surgimento de diversos

personagens de caráter heroico. Os principais heróis gregos que participaram da

guerra de Tróia foram: Agamenon, Menelau, Aquiles, Ajax e Ulisses, sendo que o

último mereceu do poeta grego a deferência de ter narrada as ocorrências que

atrasaram seu regresso ao lar na obra a Odisséia.

“baixezas”, pois as atitudes do herói

enfrentadas durantes as várias batalhas, no entanto, muitas vezes, os seus
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Quase todos os heróis possuíam um compromisso de honra com o marido

de Helena, Menelau. Muitos foram pretendentes à mão da bela Helena e juraram

19 Ulisses é indicado como um dos primeirosdefendê-la se preciso fosse.

pretendentes; ele, no entanto, sabia que Agamenon havia juntado os candidatos

em benefício do irmão mais moço, Menelau, e foi por isso que o rei de ítaca

limitou-se a mandar conselhos aos outros e não compareceu à competição. De

acordo com Karl Kerényi, foi Ulisses que propôs aos pretendentes que jurassem

concordar com a escolha de Helena e se, futuramente, houvesse necessidade

deveriam ajudar o escolhido a proteger a esposa. Ulisses preferiu casar-se com

Penélope, filha de Icário, a mulher que se tornou o emblema da fidelidade.

Inicialmente, Ulisses procurou livrar-se do juramento, pois não queria ficar

longe da esposa e do filho pequeno. Segundo algumas narrativas antigas, Ulisses

soube por um oráculo que a penosa guerra iria separá-lo por anos de sua amada

esposa e do filho e que ele, depois de anos de infortúnio, voltaria sozinho para a

sua pátria. Desse modo, quando os mensageiros de Agamenon chegaram a

ítaca, Ulisses, fingindo ter perdido completamente o juízo, pôs-se a arar a terra,

um ato considerado indigno para um rei, mas foi descoberto por Palamedes que

filho Telêmaco na sua frente e ele desviou da criança,colocou o seu

demonstrando que não estava maluco. O herói não pôde negar ao chamado de

Agamenon, o grande rei de Argos e Micenas, que exigia que fosse cumprida a

promessa feita ao irmão Menelau.

19 Segundo Karl Kerényi, era costume, em toda a Grécia, as princesas serem cortejadas por 
muitos pretendentes, pois isso dava à moça a possibilidade de escolher e, ao mesmo tempo, 
oferecia aos pretendentes a oportunidade de demonstrar todo o esplendor e o poder heroico de 
que eram capazes.
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Em sua longa viagem de regresso, após demonstrar seus valores heroicos

na guerra de Tróia, Ulisses continua provando ser um guerreiro, como afirmou

Roig, ele era amado pelos deuses porque sabia guerrear. Seu caráter heroico se

sobressai à medida em que enfrenta e vence as dificuldades.

Na Ilíada, Ulisses foi o brilhante herói vencedor da Guerra de Tróia. Na

Odisséia, ele demora a descobrir o caminho de volta para ítaca, enfrenta

naufrágios, humilhações, sofrimentos, derrotas, angustia-se com a perda dos

companheiros. Porém também passa por situações de honra e glória, alegrias,

momentos de sedução e conquista, até a vitória final com o seu retorno à sua

pátria, ítaca, e o reencontro com a fiel Penélope que estava à sua espera.

Desempenha uma diversidade de papéis: é pai, filho, amante, marido, namorado,

náufrago, líder militar, decifrador de enigmas. Trata-se de um herói cheio de

vitalidade e complexidade.

ascendência divina: era descendente de Hermes, pois o avô materno era filho do

deus da destreza e da habilidade. Ao mesmo tempo, ele figurava entre os heróis

que se achavam sobre a proteção da deusa da sabedoria: Atena. Algumas

narrativas relatavam o nascimento do herói no templo de Atena, justificando o fato

da deusa tê-lo como o predileto.

Ulisses é um dos mais importantes guerreiros dos tempos homéricos,

protótipo do herói que valia por sua coragem e ousadia pessoal. Homero fez de

Ulisses o mais sábio de seus heróis. A característica principal de sua

personalidade era a sabedoria, aliada à sua capacidade de enfrentar os perigos e

Ulisses, assim como quase todos os heróis épicos, possuía uma
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os contratempos das batalhas. Sua astúcia e sua audácia permitiam que o herói 

vencesse as situações mais adversas e alcançasse a glória e a honra.
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III. O romance e suas as partes

III. 1.1 L’ hora violeta: uma obra sobre mulheres

A obra L’ hora violeta de Montserrat Roig está dividida em cinco partes,

delas.

Grande parte da obra está centrada nas reflexões das personagens Natàlia,

Norma e Agnès que discutem o fracasso de suas relações com os homens,

buscando a compreensão dos próprios sentimentos. A narrativa também

contempla a destruição da idealização do varão. As personagens masculinas Jordi

com a morte do ditador e o fim do regime ditatorial, buscam novas formas de luta.

São homens com dificuldades para manter os relacionamentos amorosos por um

longo período e que sentem a necessidade de se relacionarem com várias

mulheres.

O romance apresenta também personagens que viveram a Guerra Civil

Espanhola e sofreram com os anos de reclusão e repressão que se seguiram:

Judit, Kati e Joan. São personagens que aludem a seres que viveram situações

comuns a muitos espanhóis.

111.1.2. “Primavera de 1979”

e Ferran representam seres de uma geração que lutou contra o franquismo e,

obra, informa-nos de que sua amiga Natàlia havia lhe entregue alguns

Na “Primavera de 1979”, a personagem Norma, uma das narradoras da

assim intituladas: “Primavera de 1979”; “L’hora perduda”; “La novella de l’hora

violeta”; “L’hora dispersa”; “L’hora oberta”. Comentaremos a seguir cada uma
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documentos familiares: anotações feitas pela tia, Patrícia; o diário de Judit, mãe

de Natàlia, e as cartas de Kati, amiga de Judit. O desejo de Natália é que Norma,

utilizando-se dos textos, escreva algo sobre a mãe e Kati.

Norma acabara de escrever um livro sobre os catalães nos campos

nazistas e sua intenção era continuar revendo o passado. Para ela, Judit e Kati

eram pessoas, não personagens e estavam mortas. Norma não queria escrever

sobre duas mulheres que ela não havia conhecido e não sentia atração por “...la

idea d’escriure sobre dues dones de la burgesia, que no havien tingut consciência

de seva condició.” (1993:12) 20Já havia escrito sobre elas em romances anteriores

e não queria voltar ao assunto. No entanto, a amiga escreve uma carta, expondo

os motivos que a levaram a lhe fazer o pedido; insiste para que ela leia os textos

que lhe foram entregues. E Norma decide escrever alguma coisa sobre as duas

mulheres do passado.

Na carta, Natàlia lança mão de argumentos que justifiquem o pedido feito à

amiga. Começa comentado a vontade de rever as imagens de sua infância: a casa

onde cresceu, o jardim etc. Constrói suas recordações de acordo com seus

desejos e vontades, aliando as lembranças às considerações que vai tecendo

sobre vida e arte, realidade e ficção:

“Em sembla que no som capaços de valorar la realitat fins 
que aquesta no es converteix en record. Com si així volguéssim 
tornar a viure. Per això crec que la literatura encara té un sentit. 
La literatura no és história. La literatura s’inventa el passat a partir

20 “...la idea de escribir sobre dos mujeres de la burguesia que no tuvieron conciencia de su 
condición.” (1993:14)
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Natàlia, cansada de olhar sempre para o exterior, sente necessidade de se

voltar um pouco para o que acontece consigo mesma. O assunto principal é a

questão da linguagem: imagem e palavra. Norma e Jordi, seu amante, possuem

as palavras; ela, os retratos, que traziam uma grande parte de si mesma. Tentou

escrever ela mesma a história da mãe e de Kati, mas as primeiras linhas que

escreveu retrataram um “món de dones” que não a agradou. Ela possuía o

material para escrever, mas não podia fazê-lo. Nutria pela mãe sentimentos

contraditórios, que revolviam em sua mente:

21 “ Creo que no somos capaces de valorar la realidad hasta que ésta no se convierte en recuerdo. 
Como si así quisiéramos volver a vivir. Por eso creo que la literatura todavia tiene un sentido. La 
literatura no es historia. La literatura inventa el pasado basándose en unos cuantos detalles que 
fueron reales, aunque sólo lo fueran en nuestra mente.” (1993:15)
22 “Sin embargo, cuando mi madre vivia, yo la odiaba. Tampoco estoy segura de si era odio lo que 
sentia por ella. Más bien me molestaba. Me molestaba su pasado, su fracaso como madre. No la 
queria en casa. Vivió muchos anos como una muerta, incluso antes de sufrir el ataque de 
apoplejía. Me enervaba. La amaba. Me volvia enervar. Siempre com los ojos vacíos. Quizá no 
empecé a pensarlo hasta que murió. Y desde que hui de casa. Un buen dia, en Inglaterra, me di 
cuenta que había muerto. Habían pasado dos anos desde su muerte. Me dije: bueno, tu madre ha 
muerto. Cuando recibí la carta de mi hermano Lluís - entonces no me hablaba con papá - no hice

“Però, mentre la meva mare vivia, jo 1’odiava. Tampoc no sé 
si era odi, el que sentia per ella. Més aviat em feia nosa. Em feia 
nosa el seu passat, el seu fracàs com a mare. No la volia a casa. 
Va viure molts anys com una morta, fins i tot abans de ferir-se. 
M’enervava. Uestimava. Em tornava a enervar. Sempre amb eis 
ulls buits. Potser no hi he començat a pensar fins que no ha estat 
morta. I des que vaig fugir de casa. Un bon dia, a Anglaterra, vaig 
adonar-me que havia mort. Havien passat dos anys, de la seva 
mort. Em vaig dir: té, la teva mare és morta. Quan vaig rebre la 
carta del meu germà Lluís - aleshores no em parlava amb el papà 
- no en vaig fer cabal. Casa meva era un altre món. No eis 
pertanyia, ni en la vida ni en la mort. Crec que em va passar com 
aquells marits que no saben estimar Tesposa fins que aquesta no 
és morta.” (1993:16)22

d’uns quants detalls que han estat reais, encara que sigui a la 
nostra ment.” (1993:13)21
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0 diário e as cartas de Kati serviam para recuperar a imagem materna, há

muito esquecida. A leitura dos textos mostrou-lhe que a mãe havia sofrido uma

grande transformação com a Guerra Civil. Judit, atingida em seus sonhos e

emoções, fora obrigada a reconstruir a sua vida de modo muito adverso daquele

que havia trilhado, anteriormente, ao lado da amiga Kati. Natàlia acaba por

reconhecer na mãe traços de todas as mulheres: “Totes les dones del món que

Para ela era necessário resgatar a

história das mulheres através da palavra:

ela, as mulheres comuns, que só existiram na vida cotidiana, presas ao espaço

doméstico, são as mais esquecidas pela grande História e só a literatura pode

resgatar as miudezas cotidianas da vida dessas mulheres.

Natália reconhece que não pode escrever um romance. Ela afirma ainda

que sente medo de criar, não consegue harmonizar a experiência sensorial e

“Em semblava que calia salvar per les paraules tot allò que 
la história, la História gran, o sigui la deis homes, havia fet 
imprecís, havia condemnat o idealitzat. Fins aqui, I’ Arte no és 
1’obstinat intent de l’ésser humà per a reconquerir-se en llibertat? 
No creus que les dones també podem ser lliures dins de l’art, o 
sigui dins del somni?” (1993:17)24

mucho caso de ello. Mi casa era otro mundo. No les pertenecía, ni en la vida ni en la muerte. Creo 
que me pasó lo que a esos maridos que no saben querer a su mujer hasta que ésta se muere.” 
(1993:19)
23 “Todas la mujeres del mundo que se habían perdido o estrellado.” (1993:20).
24 “Me parecia que era necesario salvar con las palabras todo lo que la historia, la Historia grande, 
es decir, la de los hombres, había hecho impreciso, había condenado o idealizado. Hablando de 
ello, c no es el Arte un obstinado intento del ser humano para reconquistarse en libertad? <j, No 
crees que las mujeres también podemos ser libres dentro del arte, o sea, dentro del sueno?” 
(1993:20)

s’havien perdut o estavellat.” (1993:17).23

Como vemos, Natàlia parece ver na literatura um sentido redentor. Para
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mental com a realidade. Por isso, resolveu entregar os papéis a Norma, que já

possui o ofício de escritora.

111.1.3. “L’hora perduda”

Em uma pequena ilha do mar Mediterrâneo, repleta de praias solitárias,

povoada por pessoas simples, criadores de cordeiros e ovelhas, Natàlia lê a

Odisséia de Homero e tece suas reflexões sobre a vida, sobre sua relação com o

amante, Jordi, e sobre a criação literária.

Estão presentes as mulheres que aparecem em destaque na Odisséia de

Homero: Circe, Penélope, Calipso, Clitemnestra, Atena. Vemos que, em seus

diálogos reais ou imaginados com Jordi e com Norma, Natàlia faz suas

considerações sobre as personagens e acontecimentos da epopéia e vai

discutindo a situação das mulheres não só do seu tempo, mas de toda a História

da humanidade. Procura compreender qual o papel a ser exercido pelas mulheres

no mundo, refletindo inclusive sobre o que podem elas acrescentar no campo da

Arte, da Literatura. Para Natàlia, a mulher possui algo novo para apresentar, afinal

realmente só lhe está sendo permitido escrever há pouco tempo. Não foi por

incapacidade ou falta de vontade que começaram tarde, pois sempre viveram sob

a tutela dos homens que reservavam para si o direito de escrever.

principalmente aquelas que remetem ao passado:

” Pero ningú no em robarà aquests moments, preciosos dins 
1’espai i el temps. Quan eis records tornen. I és que eis records

Natàlia retoma as imagens que são muito fortes em sua vida,
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A personagem acredita que as recordações não são importantes para o

amante, pois ele parece não recordar nada. É como se não tivesse passado pela

infância. Só pensa na política. Seu amor por Marx, segundo Natàlia, é igual ao

amor dos cristãos por Cristo. Todavia ele não se aproxima dos elementos

concretos da vida, pois sua relação com o mundo das idéias é muito mais fácil e

tranquila. Vive um amor abstrato pela humanidade. O importante está

fundamentado no “partido”; tudo o mais é menor, vago e secundário:

Os sonhos de Jordi estavam todos no plano coletivo. Apesar do franquismo

e do fim da época das revoluções, ele mantinha as esperanças, acreditava ainda

na possibilidade de construir algo, mesmo com todos os reveses históricos. As

idéias que ele defendia envelheceram, mas não quer deixar que morram, porque

ainda é possível gerar novos conceitos. Muitos outros conhecidos passaram pelo

partido e só Jordi manteve-se firme.

25 ” Pero nadie me robará estos momentos preciosos dentro del espacio y del tiempo. Cuando los 
recuerdos vuelven. Y es que los recuerdos sólo existen cuando no eres feliz. Lo que tanto se ha 
repetido, Jordi: recordar es vivir dos veces.” (1993:38)

26 “ Dentro de tu mundo había un futuro, un disolverse en los afanes colectivos. Tú lo has 
sacrificado todo por el partido. Primeiro tu carrera literaria, después la mujer y los hijos, y ahora a 
mí (no me gusta esto, es demasiado melodramático). Un partido que era el gran útero dentro de la 
clandestidad. El «Partido».” (1993:60)

només existeixen quan no ets feliç. És allò que tant s’ha repetit, 
Jordi, recordar és viure dues vegades.” ( 1993:30)25

“ Dins del teu món hi havia un futur, un desfer-se dins de les 
ànsies collectives. Tu ho has sacrificat tot pel partit. Primer la teva 
carrera literária, després la dona, eis fills, ara a mi. ( No m’agrada, 
això, és massa melodramàtic.) Un partit que era el gran úter dins 
de la clandestinitat. El «Partit».” (1993: 48 -49)26
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Natàlia sabe que Jordi quer recomeçar seu casamento com Agnès.

Provavelmente, apaixonou-se por uma mulher mais jovem que não lhe exigirá

muito e lhe propiciará momentos agradáveis. Retornando ao lar terá a vida

harmoniosa com a esposa e também os prazeres que lhe pode proporcionar uma

amante. Natàlia sabe que esta situação com ela seria impossível. Ela o quer por

completo e só para ela. Agnès é a única que pode suportar isso:

Altera-se o ponto de vista da narrativa: também Agnès vai nos expor suas

Quando foi abandonada, não houve tempo para tristeza, nem para o drama.

para ficar triste, precisava lutar, enfrentar a realidade.

Seu rancor por Natàlia foi crescendo com o passar dos dias, aparecendo

pouco a pouco e começou a desejar vingança: “La tendresa traía el rancor i

l’Agnès només volia odiar. Això 1’ajudava a viure.” (1993:53 - 54)28 Suas noites se

encheram de pesadelos. Ela queria que o passado retornasse e, como antes,

ouvir a voz de Jordi, chamando-a de pequena, dizendo que a amava. Norma, que

I

“Però això és el que passa, tornes amb 1’Agnès perquè no et porta 
problemes, podràs sortir amb altres dones que no fexigiran cap 
altre compromís que el de viure el present, ja no caldrà ser honest 
atot arreu.” (1993:60 - 61 )27

Mesmo agora sua ausência não se traduzia em tristeza, pois não tinha tempo

dificuldades para enfrentar as dores que lhe vieram com a ausência de Jordi.

27 “Pero lo que pasa es eso, vuelve con Agnès porque no te trae problemas, podrás salir con otras 
mujeres que no te exigirán más compromiso que el vivir el presente, ya no te será preciso ser 
honesto en todas partes.” ( 1993:75)

28 “La ternura traicionaba al rencor y Agnès sólo queria odiar. Eso la ayudaba a vivir.” (1993:67)



80

também é sua amiga, dá-lhe conselhos, dizendo que ela precisava aprender a ser

independente.

Agnes e Jordi tiveram dois filhos: Marc e Adrià. Seus encontros com o ex-

marido tornaram-se grandes rituais. Aos domingos, quando ele vinha visitar os

filhos, pareciam reconstruir a vida de casal. A casa sempre seria dele. Ela iria

esperá-lo. Sua mãe lhe dizia que era uma questão de paciência, de muita

paciência. Certamente ele regressaria, pois havia encontrado nela o que não

encontraria em outra mulher.

A vingança que Agnès desejava parecia estar se concretizando, afinal o

relacionamento de Natàlia e Jordi estava no fim. A separação foi inevitável e

Natàlia nem compreendeu o discurso de Jordi. Ele dizia que era uma separação,

mas não uma ruptura. Era difícil, para Natàlia, entender o que ele queria dizer

quando assim se expressava. Gostaria de dizer-lhe tantas coisas, relembrar os

sonhos que se perderam, o desespero que estava sentindo. No entanto, não

conseguiu verbalizar, ele necessitava de "... paraules precises, raonades,

explicades.” (1993:48)29 Ela só possuía imagens.

Seria o discurso masculino diferente do discurso feminino? Haveria uma

linguagem comum? Ou estabelecer uma linguagem comum entre um homem e

uma mulher seria um engano romântico? Isso era o que pensava Natàlia. Sua

relação com a palavra é sofrida:

“Fa temps que sento les mateixes paraules, surten de les nostres 
boques, descriuen cercles com en una sínia i tornen al mateix punt

29 “... palabras precisas, razonadas, explicadas.” (1993:60)
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Natàlia compreendeu que se torna difícil para uma mulher esclarecida,

educada e emancipada, viver uma relação amorosa na qual o homem esteja

sempre em primeiro plano. Para ela, o preço da emancipação podia ser a solidão.

Natàlia pensa que Jordi riria e diria, como fez muitas vezes, que suas dúvidas e

preocupações não passavam de angústias criadas pelo mundo burguês. Coisa de

gente ociosa. Uma mulher pobre, vivendo em um país onde as mulheres

envelhecem cedo, não teria as suas angústias, pois estaria preocupada com

outras coisas.

Natàlia compreende que há muitas contradições em sua vida e também na

de Norma. Vestem-se de acordo com a moda, vão a esteticistas, usam cremes

para celulite, ou seja, levam uma vida burguesa. No entanto, sofrem por não terem

conseguido o socialismo. Qual seria a relação entre a vida prática, cotidiana e as

idéias revolucionárias? Seria possível viver tranquilamente sem conflitos, sem

crises, seja no plano coletivo ou individual? A personagem não consegue

encontrar as respostas.

30 “Hace tiempo que oigo las mismas palabras: salen de nuestras bocas, describen círculos como 
en una noria y vuelven al mismo punto de partida. Las palabras nacen y mueren en un sentido de 
circunvalación. Las palabras nos alejan, Jordi. Es como si viviésemos en dos galaxias diferentes. 
Como si cada cerebro estuviera estructurado de distinta manera y no hubiese modo de hilvanar un 
lenguaje común. ”(1993:59)

de partida. Les paraules neixen i moren en un sentit de 
circumvallació. Les paraules ens allunyen, Jordi. És com si 
visquéssim en dues galàxies diferents. Com si cada cervell hagués 
estat estructurat de manera diversa i no hi hagués manera de lligar 
un llenguatge comú.”(1993:47-48)30
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Natàlia não compreende porque tem pensado tanto nos fracassos,

principalmente no amor. Há uma sensação de fatiga, uma incapacidade para

começar de novo.

sempre apostam no fracasso e, mostrando experiência, dizem: “...veus?, ja t’ho

(1993:45)31 Quer evitar que sua separação de Jordi se torne também motivo de

o grupo de feministas, argumento para confirmar teses dediscussão com

mulheres ressentidas.

111.1.4. “La novella de l’hora violeta”

Esta parte tem no centro a história de Judit e Kati, que é narrada através

do cruzamento de anotações sobre acontecimentos que ocorreram entre os anos

trinta e a década de sessenta. São contemplados os aspectos mais relevantes da

se relacionar com os filhos Natália e Lluís e o amordificuldades para

incondicional pelo filho excepcional, Pere. Tudo em meio a um contexto histórico

marcado pela guerra civil, inicialmente, e depois pela ditadura de Franco.

No primeiro momento da narrativa, temos as primeiras informações sobre

Judit e seu marido. Joan, durante a guerra, lutou ao lado dos republicanos, foi

preso e passou por um campo de concentração. Quando regressou e a encontrou

chorou muito. Nunca comentava os acontecimentos do passado.

31 “<j,ves? Ya te lo dicía yo. No hay amor que dure, todos los sentimientos acaban mal.”(1993:56)

deia, jo. No hi ha cap amor que duri, tots eis sentiments acaben malament.”

vida de Judit: o casamento com Joan, seu relacionamento com Kati, as

Não quer ficar como algumas mulheres conhecidas que
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Judit, era francesa. Na juventude, após uma longa enfermidade, conheceu

Joan, pai de Natàlia. Nutria pelo marido um sentimento leve, uma mistura de

gratidão e pena, mas sempre lhe dedicou muito carinho; ele, ao contrário,

idolatrava tanto a mulher que, quando ela morreu, não suportou a perda e

enlouqueceu.

Judit relembra o nascimento do filho Pere, ficara feliz ao saber que era um

menino. A parteira dissera que a criança era diferente. O médico mais tarde

confirmou que o menino era mongoloide e explicou-lhe que não duraria muito;

chegaria até sete ou oito anos no máximo. Ela não queria que ele morresse,

amou-o desde o primeiro momento. Era um filho da guerra e por isso ela o queria

mais que aos outros: “Sí, en Pere m’ajuda a viure. I aquestes notes. Quan escric

em sento tan lliure com davant del piano.” (1993:103)32Cuidou do menino com

horas tocando piano para ele. A música, que havia sido seu sonho de juventude,

tornou-se um consolo no pós-guerra, assim como as poucas linhas que escrevia

em seu diário. Após a morte do filho, nunca mais tocou; o silêncio ajudava-a a

recordar os anos felizes de sua vida. Mesmo antes de adoecer não participava da

vida, deixava-a extinguir-se aos poucos.

Outros fatos apresentados formam um quadro da vida de Judit nos anos da

Guerra Civil e nos posteriores. Durante a guerra, conhecera Kati. No começo,

pareciam não ter afinidades, mas a afeição surgiu e viveram um relacionamento

32 “Sí, Pere me ayuda a vivir. Y estas notas. Cuando escribo me siento tan libre como cuando me 
pongo delante del piano.” (1993:126)

muito zelo e carinho até sua morte. Pere gostava de música e Judit passava
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mesclado de amor e amizade. As duas tinham posições semelhantes em relação à

Guerra Civil, temiam que os republicanos perdessem e, com eles, todas as

conquistas também se perdessem. Kati e Judit lamentavam não poderem

participar mais efetivamente na luta pela defesa do ideais em que acreditavam. A

relação dos homens com o mundo se dava através da ação, enquanto que as

mulheres apenas esperavam e sofriam por seus filhos e maridos.

Kati era uma mulher livre; não se rendia às regras repressoras da

sociedade. Vivia de acordo com seus próprios preceitos. Acreditava que o mundo

iria mudar e as mulheres assumiriam um novo papel, desviando-se de um destino

criado pelos homens.

irlandês que viera para lutar ao lado dos republicanos e havia deixado a esposa

em Dublin. Depois de conhecê-lo, a opinião que tinha sobre os homens se alterou

e viveu com ele sua grande história de amor. Mas a Guerra Civil o trouxe e o

partir.levou. Kati correu para os braços de Judit e tentou convencê-la a

Argumentou que juntas viveriam longe daquele lugar de sofrimento e perdas. Mas

Judit foi irredutível: iria esperar Joan e precisava cuidar dos filhos. Kati optou pela

morte.

depois das perdas. O filho Pere veio como um alento, um consolo para aquela dor

tão intensa. No entanto, também ele se foi. Ela, apesar do amor de Joan, não

conseguiu retomar o fio condutor da vida e perdeu-se em um mundo de

Foi também no período da Guerra Civil que Kati conheceu Patrick, um

A guerra transformou Judit, que não pôde mais ser a mesma pessoa
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isolamento e tristeza, mesmo antes da doença que a deixou de cama e acabou

por levá-la.

III. 1.5. “L’hora dispersa”

Na quarta parte da obra, há também uma alternância de narradores em

primeira pessoa que vão expondo o que estão vivendo e um narrador em terceira

pessoa que vai alinhavando tudo. Os trechos narrados por Norma possuem tom

decepções: a luta política, a relação com o homem amado, a morte do amigo e

companheiro de luta, Germinal, o livro sobre os catalães nos campos nazistas e a

difícil tarefa de narrar a história de Judit e Kati. Ferran, marido de Norma, também

apresenta assuntos que o angustiam: recordações de fatos de sua infância, suas

amizades, o contato difícil com o pai, as primeiras manifestações políticas, a

prisão, a amizade com Germinal e o casamento com Norma.

Norma inicia suas reflexões comentando a morte de Germinal. Ele não era

representava: militante de esquerda, forte, convicto e ético. Cruzavam em sua

mente a morte de Germinal, a discussão sobre a vigência do Leninismo e sua

separação. Não se conformava pelo fato de Ferran não ter ido ao hospital ver o

amigo. Ela não entendia o que estava ocorrendo com o marido que parecia não

sentir a morte do companheiro de tantas lutas.

As idéias de Ferran sobre política e vida pessoal demonstram que ele

também não compreendia a esposa. Pensava em Norma, relembrando o dia em

de diário, de confissão. São reflexões sobre a vida, recordações, esperanças e

tão íntimo de Norma, mas ela lamenta e sofre pela perda do que o homem
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que ela lhe disse que estava apaixonada por outro homem. Suas atitudes eram

estranhas e contraditórias, pois deixava as cartas do amante espalhadas pela

casa toda e fazia questão de dizer que ainda o amava. Para ele, se o casamento

acabou, acabou. Na verdade, o amante era uma invenção da mulher. Norma

relata mais à frente que percebeu sua mudança e, vendo que seria abandonada,

quis inverter a situação. Isso em parte explica as contradições.

Norma e Ferran viveram juntos por sete anos. Muitos amigos comentavam

o entrosamento do casal: “pareciam perfeitos”. Agora o fim. Descobre que Ferran

já possuía uma amante muito antes e angustia-se porque se dá conta de que,

justo ela que acreditava ter construído uma vida diferente, havia vivido como todas

as outras mulheres, como Agnès, por exemplo.

Depois da separação, ela retornou à casa em que viveram felizes por

algum tempo. Buscava motivação para escrever a história de Judit e Kati.

Recorda-se do primeiro encontro com Alfred, quando não havia ainda um

sentimento forte pelo amante. A sensibilidade do homem ao seu lado, seu olhar e

o relato das recordações da infância a cativaram. Compreendeu a sensação que

tomou conta de Kati ao conhecer Patrick. E descobriu porque ela escolheu a

morte: temeu viver após perder o homem que havia modificado seu conceito sobre

os homens e o amor. Compreendeu também porque Judit silenciou: a morte de

Kati foi como uma traição.

Em meio às recordações e sensações, Norma vai reconstruindo a história

de Kati e Judit, buscando entender quem verdadeiramente foram aquelas

I mulheres. Relembra como foi difícil esquecer os horrores dos campos nazistas
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relatados pelos sobreviventes entrevistados por ela. Ela que nasceu um ano

depois da libertação parecia ter vivido tudo junto com eles. Para ela, tornara-se

impossível se desvencilhar de um passado repleto de sofrimento e dor, mesmo

sabendo que este não fizera parte de sua experiência individual.

Receia que escrever sobre a História não passe de um refúgio, uma fuga de

seus próprios sentimentos. Vive uma luta interior entre o amor individual e o amor

à humanidade. Não se sentia forte o bastante para assumir ambos amores;

achava que só conseguia escrever sobre o sofrimento coletivo, quando esquecia

ou vencia suas próprias paixões.

Natàlia lê a Odisséia enquanto olha o mar e sonha que dele sairá um

cavaleiro alado. Pode ser homem ou mulher, o príncipe ou a princesa encantada

que virá do mar e transformará toda vida, rompendo com a rotina, num regresso à

infância de sonhos e felicidades.

Fecha a Odisséia, havia terminado a leitura e começa a refletir sobre sua

vida e sobre os seus sentimentos. É um incómodo estar na condição comum de

muitas mulheres:

33 “Ahora tendría que esperar, y no sabia qué. Esperar, destino pasivo de las mujeres ( de nada le 
servían, habría querido decide a Norma todos los libros y los mítines sobre feminismo. Ahora, la 
única deferencia es que lo sabia, que sabia que no le servían de nada.)” (1993:274).

111.1.6. “L’hora oberta”

“Ara hauria d’esperar, i no sabia quê. Esperar, destí passiu de les 
dones ( no li servien de res, hauria volgute dir a la Norma, tots eis 
mítings e llibres sobre feminisme. Ara, Túnica diferència és que ho 
sabia, que no li servien de res).” (1993:225)33
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Gostaria de que a situação se modificasse. Quem sabe um telefonema?

História e a coletividade é maior que seus dramas pessoais. É preciso continuar.

Norma também estará presente travando suas discussões, colocando-se,

como sempre, frontalmente contra a supremacia masculina. Ela reafirma suas

posições, tendo em vista os aspectos culturais e históricos que colocaram o

homem numa posição de caçador voraz, guerreiro e aventureiro e a mulher na

posição do ser que o espera, enquanto cuida dos filhos e da casa. Para ela, as

mulheres não precisam usar as mesmas armas que os homens na luta. Ela é

contra o pensamento que coloca a mulher como um ser inconformado, que deseja

se transformar no homem, assumir as mesmas características. Salienta que sua

busca é para conquistar seu espaço, sua liberdade como mulher, com suas

características de mulher.

O encerramento da história se dá com o encontro entre Agnès e Jordi, o

reconstruir sua vida ao lado da esposa. Só que para sua surpresa, a “Penélope

moderna” já não o quer mais, não sabe porque, mas não o quer mais,

simplesmente.

Mas ela tem consciência de que não será assim. Pensa que a sua frente está a

momento em que o “Ulisses moderno” retorna para seu lar, pensando poder
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IV. O processo de construção do romance

IV. 1 Foco Narrativo: a multiplicidade de vozes

vidro que se rejeitavam entre si, para formar um vitral que revelaria a

eles próprios, a despeito de suas imperfeições, uma história da qual

Nélida Pinon

A introdução - “primavera de 1979” - tem como narradora a personagem

Norma. Esta transcreve uma carta e passa, assim, a voz narrativa para Natàlia, o

que, de certa forma, já adianta o processo de narração da obra. O romance

apresenta uma estrutura em que várias personagens assumem a função de

narradores, apesar de partes do relato estarem a cargo de um narrador em

terceira pessoa, que vai costurando a história, sem contudo impedir que as

personagens exponham sua subjetividade. Assim a introdução possui elementos

capazes de nos conduzir ao caminho para a compreensão das formas de narrar

escolhidas por Roig, evidenciadas nos capítulos seguintes.

A segunda parte - “L’hora perduda” - inicia-se com uma frase que

apresenta o cenário e informa que Natàlia está lendo a Odisséia de Homero,

comando narrativo é entregue à personagem Natàlia. No transcorrer da narrativa,

“..juntara, com os dedos e as fibras do coração, esses cacos de

faziam parte indissolúvel.”

indicando a presença de um narrador em terceira pessoa, porém, logo após, o
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o narrador em terceira pessoa, que explicitará ashá uma alternância com

vivências da personagem Agnès.

Um dos recursos empregados é o diálogo de Natàlia com Jordi e com

Norma. No entanto, com o primeiro, a comunicação não se estabelece de modo

direto, pois suas respostas aos questionamentos de Natália não aparecem no

corpo do texto. Com Norma, o discurso direto está claramente demarcado pelos

sinais de pontuação:

Com Jordi, é como se ela estivesse falando sozinha e pressupondo a

presença do amante, ou seja, não há a presença física do interlocutor. Somente

temos a reprodução de seu discurso em alguns trechos, como, por exemplo, no

momento em que Natàlia recorda quando ele lhe disse que voltaria para Agnès:

34 “Norma: c Pero tú quieres vivir com él?
Natàlia: j No, me horroriza la idea de la pareja!
Norma: <j,En qué quedamos? õQué es lo que quieres?
Natàlia: jEs que le quiero, le quiero! Y no le puedo llamar nunca. Siempre he de esperar, 
esperar. jEstoy harta!” (1993:36)

35 “Me dijiste, no soporto sus ojos alucinados. La veo como si estuviera loca, me mira fijamente y 
no me dice nada, como si atravesase con la mirada. Ha adelgazado mucho, está seca como un 
paio. Temo por su salud mental.” (1993:55)

“Recordes quan em vas dir que tornaves amb lAgnès? Em vas dir, 
no suporto eis seus ulls allucinats. La veig com boja, em mira 
fixament i no em diu res, com si em travessés amb la mirada. S’ha 
aprimat, está seca com un clau. Tine por per la seva salut mental.” 
(1993:44)35

“Norma: Però, tu vols viure amb ell?
Natàlia: No, m’horroritza la idea de la parella!
Norma: Com quedem? Què vols?
Natàlia: És que me 1’estimo, me 1’estimo! I no el puc trucar 

mai, sempre he d’esperar, esperar. N’estic farta!” (1 GOS^S)34
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No caso de Natàlia, as idéias fluem livremente, trazidas pela memória, pela

reconstituição do passado e do presente ou ainda pelas reflexões provocadas

pela leitura da Odisséia.

Há uma montagem na narrativa que proporciona uma vista múltipla,

unindo num só contexto, elementos do mundo exterior (visão do mar, da mulher

que espera o pescador) e do interior (lembranças da infância, do primeiro

encontro com o amante), inclusive superando os limites de continuidade de tempo

e de contiguidade de espaço.

Nos trechos em que Natàlia narra, é explícita a voz narrativa em primeira

pessoa:

36 “Tengo la sensación de haber llegado tarde. A la fotografia, al feminismo, al amor. Extranjero en 
todas partes. (...) No notaba mis pechos. Sin embargo, después de una borrachera en Llavaneres, 
miré mi cuerpo joven. Fue un instante fugaz: no tenía conciencia de él. Vi la figura de Natàlia, una 
mujer joven. Pero cerré los ojos en seguida. Después, tú, Jordi, nunca me has hecho ningún 
comentário sobre ello. Al parecer, esta clase de comentários son tabú entre la gente que se dedica 
a la política. Me has amado, ya lo sé, pero sin palabras. Nuestro amor estaba hecho de silêncios y 
de huidas. De vez en cuando, me repasabas la espalda como si la quisieras atrapar. Todo era 
demasiado efímero. Y ahora, ya no sé mirar mi cuerpo. EI vientre agrietado como si hubiese tenido 
hijos, las tetas colgantes, celulitis en las nalgas, los hombros encorvados.” (1993: 51)

“Tine la sensació d’haver arribat tard. A la fotografia, al 
feminisme, a l’amor. Estrangera a tot arreu. (...) No me’ls notava, 
eis pits. Després d’una borratxera a Llavaneres, però, vaig mirar el 
meu cos jove. Va ser un instant fugaç; no en tenia consciência. 
Vaig veure la figura de la Natàlia, una dona jove. Però vaig aclucar 
eis ulls tot seguit. Després, tu, Jordi, mai no n’has fet cap 
comentari. Sembla que són tabú, aquesta mena de comentaris 
entre la gent que fa política. M’has estimat, já ho sé, però sense 
paraules. El nostre amor há estat fet de silencis i escapades. De 
tant en tant, em repassaves 1’esquena com si la volguessis atrapar. 
Tot era massa fugisser. I ara já no el sé mirar, el meu cos. El ventre 
enclivellat com si hagués tingut fills, les mamelles que em pengen, 
cellulitis a les natges, les espatlles corbades.” (1993.41)36
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Esse esquema narrativo se mantém nos momentos em que Natàlia está

expondo suas reflexões. A personagem-narradora sempre pressupõe a presença

de um interlocutor. Isso indica que talvez o monólogo não seja a classificação

adequada para os trechos narrados por Natália, pois apesar de relatar o fluir de

seus pensamentos, sua interioridade, suas impressões sensoriais, ela possui um

ouvinte em potencial, em alguns momentos, a personagem Norma, e, na maioria

das vezes, a personagem Jordi, seu amante.

cruzamento da voz de um narrador onisciente, em terceira pessoa, com a

descrição do fluxo de consciência da personagem:

Em alguns momentos, o relato se iniciou com uma frase indicando

claramente o ponto de vista da personagem:

No entanto, logo abaixo,

percebe-se a intermediação de um narrador que, sem dúvida alguma, está

“No sabia que arribaria a odiar la

36 “Agnès se despertaba todos los dias con la boca pastosa y escupía pelos imaginários, como 
cuando estaba preriada.
Como cuando estaba prenada. Se miraba al espejo y veia un monstruo, una deformidad que no 
sabia si se agradaba o si se rechazaba. A veces le parecia que se deleitaba con la deformación, y 
otras huía de ella, como si viera el cuerpo de un ser diferente, no el de una mujer, sino el de un 
monstruo que se hubiese apoderado de su rostro. Y pensaba, todo es un engano, 4 quién me há 
convertido en esto?” (1993:48)
38 “No sabia que iba a odiar a Natàlia más que a nadie en el mundo”( 1993:63).

“L’Agnès es despertava cada matí amb la boca balba, 
escopia pèls imaginaris, com quan estava prenyada.

Com quan estava prenyada. Es mirava al mirall i hi veia un 
monstre, una deformitat que no sabia si s’agradava 0 es rebutjava. 
De vegades, li semblava que es delia amb la deformació, d’altres 
en fugia, com si mirés el cos d’un altre ésser, no una dona, sinó un 
monstre que li hagués pres el rostre. I pensava, tot és un engany, 
qui m’ha convertiten això?”(1193:39)37

Natàlia més que a ningú en aquesta vida. “ (1993:5o).38

Quando Agnès aparece há uma outra forma de narrar, pois ocorre 0
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expondo os pensamentos e comentários da personagem: “AI voltant planava un

O que fica evidente é que, nos trechos protagonizados por Agnès,

predomina o discurso indireto livre, ou seja, há a representação da “fala” interior

da personagem diretamente inserida na linguagem do narrador. Além das frases

em discurso indireto livre, o narrador, agindo oniscientemente, acrescenta outras

informações necessárias à compreensão do que está se passando com a

personagem e também no “mundo” ao seu redor.

O leitor é transportado para a consciência de Agnès, guiado pelo narrador

e principia a “ ouvir” o que a personagem “fala” interiormente, à medida que as

idéias surgem. Muitos dos fatos estão ligados à memória da personagem, que

recorda os momentos de prazer ao lado de Jordi, o período da gravidez com os

seus incomodos, o nascimento dos filhos, o moço loiro que a manipulou

sexualmente na infância.

Há trechos em que Agnés está diretamente “falando”, quando temos

fragmentos das cartas que ela escreve para Jordi, sem que tenha a intenção de

enviá-las:

40 “Hoy, el polvo me ha molestado poco y la serpiente se ha ido, le escribía. Sabes, hoy me ha 
contado Adrià una larguísima historia de vaqueros, dice que de mayor será vaquero, cogerá la 
pistola y pam, pam, pam, matará a todos los Francos del mundo.” (1993: 108)

“Avui la pois m’ha molestat poc i la serp se n’ha ant, li escrivia. 
Saps, avui 1’Adria m’ha explicat una llarguíssima história de 
vaquerus, diu que de gran será vaqueru, agafarà la pistola i pam, 
pam , pam, matará tots eis Francos del món.” ( 1993:86)40

39 “En tomo a ella flotaba un silencio total, un silencio denso, como de muerte...”(1993:64)

silenci total, un silenci dens, com de mort,...” (1993:51)39
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Isso evidencia o que comentamos anteriormente.

também apresenta técnicas narrativas semelhantes às empregadas quando a

narrativa se centra nas personagens Natàlia e Agnès. O capítulo se inicia com um

diálogo entre Norma e Ferran, logo após, a narração é entregue a Ferran, apesar

de a personagem se referir a si mesma com certo distanciamento:

Em outra situação, quando ele retoma o comando da narrativa, a forma

discursiva muda: há traços mais evidentes das marcas pessoais do discurso,

indicativos claros da narração em primeira pessoa:

41 “Norma no le vería llorar, no soporta que vea su debilidad. Fue suficiente con la otra noche, 
cuando no pudo dominarse y acabó entre sus brazos como un nino de teta. Cuando las cosas se 
acaban, se acaban. Norma tenía que enterdelo, era una mujer fuerte.” (1993:176)

42 “Es como si, delante de mí, todo fuese una niebla espesa. Algo ha pasado, pero me cuesta 
razonarlo. Quisiera poner en orden los detalles de mi vida, colocar-los en los cajones dispersos, 
volver a empezar. Pero no sé por dónde, la verdad. Si miro el dia que me espera, lo tengo lleno de 
trabajos inútiles.” (1993:179)

“La Norma no el veuria piorar, no suporta que ella vegi la seva 
feblesa. Ja en va tenir prou 1’altra nit, quan no es va poder dominar 
i acabà entre eis seus braços com un marrec. Quan les coses 
s’acabaven, s’acabaven. La Norma ho havia d’entendre , era una 
dona forta.” ( 1993: 147-148)41

“És com si al meu davant tot fos una boira espessa. Alguna cosa 
ha passat, però em costa de raonar-ho. Voldria posar en ordre eis 
detalls de meva vida, endreçar-los dins deis calaixos dispersos, 
tornar a començar. Però no sé per on, la veritat. Si miro el dia per 
endavant, el tine carregat de feines quasi inútils.” ( 1993: 150)42

As forma verbais estão em primeira pessoa: “m’há molestat” “m’há explicat”.

O quarto capítulo do romance - “L’hora Dispersa (Elis i la Norma)”
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Como podemos observar, no primeiro trecho, não encontramos marcas

evidentes da narração em primeira pessoa, como no segundo exemplo, no qual

pensamentos da personagem, que revolve em seu mundo interior os problemas

do casamento, a amizade com Germinal, a dificuldade de compreender a morte

do amigo, as mudanças no partido.

Assim como nos capítulos anteriores, nesse também há uma alternância

de narradores. O revezamento de vozes narrativas permite que as personagens

exponham o que estão pensando e sentindo em relação aos últimos

acontecimentos: a morte de Germinal e a separação principalmente. Os trechos

narrados por Norma, nessa parte do capítulo, possuem certa semelhança com os

trechos narrados por Natàlia no segundo capítulo:

43 “Y no podia contener las ganas de decirle, é por qué no has ido ver a Germinal? Pero él sólo 
hablaba de la lucha feroz entre unos y otros. Se levanto para ir a la cocina en busca de un vaso de 
leche. Se lo tuve que decir. Ferran, tenemos que separamos. Y Ferran estuvo un largo rato sin 
decir nada. Luego se sentó y, sin mirarme, me dijo, <j, y nuestro hogar? Si me hubiera dicho que 
hiciéramos un esfuerzo, si me hubiera dicho que me queria...”(1993:184)

“meva” e também os verbos,

“miro”.

“No em vaig estar de dir-li, per qué no has anat a veure en 
Germinal? Però ell només parlava de la lluita ferotge entre eis uns i 
eis altres. Es va aixecar per anar a buscar un got de llet a la cuina. 
Li ho havia de dir. Ferran , ens hem de separar. En Ferran va estar- 
se una llarga estona sense badar boca. Per fi, va seure i, sense 
mirar-me, va fer, i la nostra liar? Si m’hagués dit que féssim un 
esforç, si níhagués dit que m’estimava...”(1993:154)43

seencontramos os pronomes possessivos, “meu”

A narração se organiza segundo a ordem estabelecida pelos
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Na segunda parte desse capítulo, a presença do narrador em terceira

pessoa é mais constante, e ele aparece como “guia” do leitor. O material da

consciência da personagem é revelado, através do uso do discurso indireto livre,

do mesmo modo que em “L’Hora perduda” , só que agora a semelhança ocorre

com a forma de narrar que proporcionou que pudéssemos tomar contato com o

fluxo de consciência de Agnès:

Nesse pequeno fragmento, Norma lembra-se do encontro com o amante,

sobre a situação, evidenciando o que afirmamos anteriormente sobre a

representação da consciência da personagem estar sendo introduzida por um

narrador em terceira pessoa.

Os fatos são recordados e há uma ampliação das idéias trazidas à mente,

perspectivas para a compreensão do que está acontecendo com ela mesma e

com o marido. O leitor vai, desse modo, aos poucos conhecendo, num mesmo

contexto, a vida interior e a inserção da personagem no seu grupo social.

44 “Norma se aferró a él. Puso toda su voluntad para que surgiese el instinto de hembra que él supo 
despertar tantas veces. Hicieron el amor, pero ella se lo dejaba hacer, esperando que brotase el 
grito que pondría fina a la comedia. Sentia rencor, y odio, y le aranaba fuertemente sólo para 
reternerle. No era entrega, sino venganza.” (1993:207)

“La Norma s’hi abraonà. Posà voluntat perquè sorgís 1’instint 
de femella que tantes vegades ell havia desvetllat espontàniament. 
Feren l’amor, però ella s’ho deixava fer, esperant que arribés xiscle 
que posaria fia a la comédia. Sentia rancor, i odi, i 1’esgarrapava 
amb fúria només per retenir-lo. No era lliurament sinó venjança.” 
(1993:172-173J44

na medida em que dúvidas e suposições são apresentadas, abrindo-se

Alfred, revive os sentimentos do momento em que praticaram o sexo e reflete
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inicia-se com aO capítulo que encerra o romance -

mesma frase que abriu o segundo capítulo: “La Natàlia llegeix \’Odissea en una

posteriormente, entregar à Natàlia a função de narradora:

Em trechos seguintes um narrador em terceira pessoa intermediará suas

reflexões: ”La Natàlia seia damunt d’una roca, apartada de la casa. Mirava el mar,

un mar de matinada. El sol encara no escalfava, però ho prometia.” (1993:224)47.

A narrativa segue com um narrador em terceira pessoa, tendo primeiro a

com Agnès, encerrando opersonagem Norma como foco central e depois

capítulo com a surpresa e as interrogações de Jordi:

“Miro el mar com si, d’entre les aigúes escumejants, en 
sortis una nau blanca que m’anés a cercar. O un cavaller damunt 
d’un cavall blanc. Un cavaller alat, el cabell ros, llis, com un 
Percival d’estampa modernista. (1993:223)46

(1993:223).45

45 “Natàlia lee la Odisea en una isla del Mediterráneo”(1993:271)
46 “Miro el mar como si, de entre la espuma, fuese a salir una nave blanca que viniera a buscarme. 
O un jinete sobre un caballo blanco. Un caballero alado, con el cabello rubio, liso, como un Parsifal 
de grabado modernista.” (1993:271)
47 “Natàlia estaba sentada sobre una roca, lejos de la casa. Miraba el mar, mar de amanecer. El sol 
todavia no calentaba, pero lo prometia.” (1993:272)
48 Y Jordi intento abrazarla muy fuerte, como antes, y le preguntó, es que hay otro hombre en tu 
vida? ^Es que le amas, es que quieres vivir com él? Y Agnès sólo se sonrió. (1993:283)

“L’hora oberta"

“I en Jordi intentà d’estrènyer-la ben fort, com abans, i li va 
preguntar, és que hi ha un altre home a la teva vida? És que 
í’estimes, és que vols viure amb ell? I LAgnès només va 
somriure.” ( 1993:232)48

illa del mediterrani” A mesma informação, servindo para,
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Como podemos perceber, nesse capítulo,

condicionado à subjetividade das personagens; mantém-se o processo narrativo

que foi utilizado durante o desenvolvimento do enredo. Há trechos em que as

próprias personagens vão expondo suas conclusões a respeito da vida e outros

em que um narrador em terceira pessoa assume a função de narrar, sempre

muito próximo do universo psíquico das personagens.

merece sempre um comentário à parte, poisaos outros capítulos do romance,

se trata de uma obra literária dentro da obra literária e possui particularidades que

se destacam.

Este capítulo apresenta claramente um narrador em terceira pessoa, sua

função é ir alinhavando as várias anotações de Judit, de Patrícia, as cartas de Kati

e outras informações complementares. Quando esse narrador conduz a narrativa,

os recursos utilizados são semelhantes aos empregados em outros momentos,

como, por exemplo, naqueles em que Agnés está em evidência. Um narrador em

pensamento das personagens através do uso do discurso indireto livre:

La Judit trucà des de baix perquè 1’Encarna 1’ajudés a pujar 
eis cistells de la plaça. Havia anat a la Boqueria. (..) Feia dies que 
sentia un doloret a 1’espinada, hauré d’anar al metge, va dir-se.” (...) 
Anit, en allitar-se, el trobà preocupat. Què et passa?, li havia 
preguntat. No res, no res... En Joan no li explicava mai les penes. 
Ella tampoc. En Joan li va estrényer bem fort la mà i la portà ais 
llavis. La Judit li acaricià la gaita. No et van bé les coses, oi? En 
Joan no va dir res. Per qué li havia d’explicar eis seus problemes?

"1958

“La novella de l’hora violeta”, apesar de apresentar aspectos semelhantes

o texto também está

terceira pessoa, onisciente, vai conduzindo o relato, que é entremeado pelo
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Os pequenos capítulos, se assim podemos chamá-los, com os indicativos

fazem parte das anotações de Judit,de 1942, 1943, 1946, 1947, 1948,

observações, relatos de acontecimentos importantes, recordações do período da

ela assinalou as datas.Guerra Civil, emoções relatadas que, ao escrever,

Nessas partes, a narrativa se apresenta em primeira pessoa:

Há um trecho mais extenso com a indicação do ano de 1964, no qual temos

narrador em terceira pessoa:a frase introdutória do

49 “Judit llamó desde abajo para que Encarna le ayudase a subir las cestas de la compra. Había ido 
a la Boquería(...) Hacía dias que sentia un dolorcillo en la espina dorsal, tendré que ir al médico, se 
dijo. (...) Anoche, al acostarse, le encontro preocupado. £ Qué te pasa?, le preguntó. No es nada, 
nada... Joan nunca le hablaba de sus penas. Ella tampoco. Joan le apretó fuertemente la mano y 
se la llevó a los lábios. Judit le acaricio la mejilla. c No te van bien las cosas, verdad? Joan no dijo 
nada. Para qué le iba a contar sus problemas? A él le bastaba con saber que ella estaba a su 
lado. Como un calor, una presencia. Judit no lo ignoraba. Lo había asumido desde el principio. 
Joan la había tratado siempre como a una reina.” (1993:119)
50 “30 de julio
Toda la vida lo recordará, toda la vida. El médico miro al nino y depués, a mi, jiries a pasar esto a 
ustedes! Fuimos al médico porque Patrícia insistia. Verá, vengo porque mi cufiada cree que la 
criatura no está bien ... Y el médido sólo dijo eso, j irles a pasar a ustedes! El nino es mongólico. 
Mongólico, ni sé lo que quiere decir. Sé que hay ninos subnormales por taras hereditárias, por el 
alcohol o la sífilis. Pero mongólico... Tenemos que ir al especialista. Joan me acompanara.” 
(1993:123)

Eli en tenia prou, de saber que la tenia a la vora. Com una escalfor, 
una presencia. La Judit no ho ignorava. Ho havia assumit des de 
bon començament. En Joan 1’havia tractada sempre com una 
reina.” (1993: 97)49

“Parla la tia Patrícia”

30 de juliol
Tota la vida me’n recordará, tota la vida. El metge s’ha mirat el 

nen, i després a mi, anar-los a passar això, a vostès! Hem anat al 
metge perquè la Patrícia insistia. Miri, vinc, perquè la meva 
cunyada creu que la criatura no está bé... I el metge només ha dit 
això, anar-los a passar a vostès! El nen és mongòlic. Mongòlic, ni 
sé qué vol dir. Sé que hi ha criatures subnormals per tares 
hereditàries, per l’alcohol o la sífilis. Però mongòlic... Hem d’anar a 
l’especialista. En Joan m’acompanyarà” (1993:100-101J50
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(1993:111)51 e depois, a função de narradora foi entregue à personagem Patrícia,

irmã de Joan. O texto em primeira pessoa se inicia com a descrição do funeral de

Judit. A personagem vai recompondo as cenas do velório da cunhada e

recordando aspectos da vida de Judit:

A subjetividade da personagem Kati também é narrada: inicialmente

as referências a ela são feitas pelas personagens Judit e Patrícia,

prinicipalmente pela primeira, em virtude da amizade que existiu entre elas.

Em trecho, datado de “julho de 1936”, a narrativa se aproxima mais do

através do uso douniverso de Kati. Um narrador em terceira pessoa,

diálogo, da transcrição de sua carta a Patrick e também do discurso indireto

livre, vai expor os pensamentos da personagem:

18 “Antes de la guerra, Judit tocaba el piano como los ángeles, llenaba la sala de notas y de 
melodias. Yo me llevaba el ganchillo y la escuchaba desde la galeria. Un dia me dijo que, desde su 
primera efermidad, se derretia por los versos. Cuando íbamos de visita, siempre tenía una palabra 
amable para todo el mundo. Aunque no hablaba mucho. Sólo la vi charlar por los codos con Kati. 
Sólo con ella su risa era de alegria.” (1993:135-136)

“Baume sota eis ulls, arrugues impertinents ... Féu unes 
quantes ganyotes per veure si avançaven eis senyals 
d’envelliment. Estirà el coll i, amb les mans, hi passà una nova 
crema que li havien dut de Paris. Jo no tine el coll de cigne de la

“Abans de la guerra, la Judit tocava el piano com eis àngels, 
omplia la sala de notes i de melodies. Jo rrfemportava el ganxet i 
1’escoltava des de la galeria. Un dia em va dir que, d’ençà de la 
primera malaltia, es fonia pels versos. Quan hi anàvem a fer visita, 
sempre tenia uma paraula amable per a tothom. Encara que no 
parlava gaire. Només l’he vista xerrar pels descosits amb la kati. 
Només amb ella el seu riure era d’alegria.” (1993:113)52

51 “Hablatía Patricia:”( 1993:133)
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O que foi exposto nos leva à questão: Quem seria esse narrador em

terceira pessoa? Afinal, a personagem Norma não recebeu da amiga a

incumbência de organizar e escrever a história de Judit e kati? Acreditamos que,

em virtude da estrutura narrativa e das infomações que temos, podemos pensar

que a narradora é a personagem Norma. Podemos também concluir que Norma é

a escritora da La novela de la hora violeta e criou um narrador com a função de

De modo que a escritora Norma

optou por relatar a vida de Judit e Kati, cruzando as anotações que possuía com

trechos construídos por ela mesma, criando um processo narrativo no qual se

cruzam as vozes das personagens com a voz do narrador em terceira pessoa.

54 “Patrick: te escribo a la luz de una lámpara de benzol, nos han cortado la comente eléctnca. 
Están bombardeando de nuevo. Es medianoche. Los ninos duermen, cuesta mucho hacerles 
olvidar todos los horrores que han visto.” (1993:167)

55 Norma é a autora de obras que na verdade são de Roig, como por exemplo a obra sobre os 
catalães que foram prisioneiros nos campos de concentração e também o romance no qual já 
havia relatado parte da história de Judit e Joan: EI temps de les cireres.

“Patrick, fescric amb Hum de benzol, ens han tret el Hum elèctric. 
Hi torna a haver bombardeig. És mitjanit. Eis nens dormen, costa 
molt de fer-los oblidartot 1’horror que han vist."(1993:14o)54

Judit. La Judit..., què deu fer? Avui m’ha fet mala cara. No sé mai 
per què. Si em fes una mica de cas...

La kati es mirà al mirall per veure 1’efecte que feia. Va treure la 
llengua i després somrigué:

-No morirè lletja.” (1993:125)53

organizar os escritos dos familiares de Natàlia.55

“Baume bajo los ojos, arrugas impertinentes... Hizo unas cuantas muecas para ver si 
avanzaba las senales de envejecimiento. Estiró el cuello y, con las manos, se aplico una nueva 
crema que le habían traído de Paris. Yo no tengo el cuello de cisne de Judit. Judit...^qué le 
ocurrirá? Hoy me há puesto mala cara. Nunca sé por qué. Si me hiciera un poco de caso...

Kati se miró al espejo para ver el efecto que Hacía. Sacó la lengua y, después, sonrió:
- No moriré fea.” (1993:149)
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Norma possui uma escritura consciente, pois escolhe os artíficos para

alinhavar a matéria narrada, ao sabor da própria emoção, com o domínio da

linguagem e do conhecimento histórico. De modo que, assumindo o ofício de

escritora, reconstrói, com o material deixado por Judit em seu diário, em tensão

com outros pontos de vista recolhidos dos documentos familiares, a história de

Judit e Kati.

Ela se utiliza de recursos semelhantes aos empregados ao longo de todo

o romance, no entanto, apresenta-se mais económica, pois usa muito menos o

poder do narrador em terceira pessoa. Há uma autonomia maior das vozes

narrativas em virtude dos instrumentos utilizados para compor o texto, afinal ela já

possuía os relatos dos familiares de Natália.

Ao longo de toda a narrativa, predominam as formas verbais no passado,

cujo efeito principal é transportar o leitor a uma época anterior e descrever o que

então era presente. Os verbos no pretérito se ajustam à descrição do fluxo da

atualidade do presente quando trazidos à lembrança, pois são revividos na mente

pelas personagens. Temos na narrativa os elementos intensificadores da

atmosfera reflexiva, com justificativas ou explicações, para o que na consciência

se reconstrói e com interrogações que retratam dúvidas ou que ironicamente já

incluem uma resposta.

O que podemos concluir é que Roig criou uma obra na qual as personagens

assumem o foco narrativo para apresentar suas trajetórias de vida, estabelecendo

uma relação dialógica. Várias subjetividades são apresentadas, criando uma

consciência, que inclui fatos da vida anterior das personagens que ganham a
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polifonia. As várias vozes que aparecem na obra vão se sobrepondo de modo a

formar um cenário no qual todas as personagens exponham suas subjetividades.

Personagens como Judit e Kati, apesar de mortas, puderam se comunicar com as

demais através de pequenos escritos, breves relatos; a primeira com suas

anotações, que se assemelham a um diário, e a segunda, através das cartas.

O romance L’Hora violeta possui um discurso de andamento variável, em

virtude das mudanças constantes no ponto de vista da narrativa, que passa de um

personagem a outro, quando não está entregue ao narrador em terceira pessoa,

responsável, ao que parece, por alinhavar toda a estrutura narrativa da obra.

Utiliza-se da técnica do entrelaçamento por alternância do discurso para

entrelaçar as várias histórias que constroem o enredo.
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IV. 2 O tempo : “Em busca do cheiro das folhas do limoeiro”

Édipo Rei

Acreditamos que as marcas temporais no romance são significativas para

uma compreensão mais aprofundada do processo de construção da obra. Afinal, a

narrativa apresenta clara referência ao tempo. Há uma relação entre as horas e as

situações da vida: horas em que as personagens se perdem, dispersam-se e

abrem-se; horas de encontros e desencontros. Já no título do romance, temos

questionamento: que hora é essa? A questão que será respondida com a leitura

importante para a compreensão do enredo, pois se trata da hora do encontro, da

descoberta do outro. É o momento em que se dá o primeiro contato entre Joan e

Judit; resguardado pelas personagens como símbolo de felicidade. A expressão

está também no título do capítulo no qual se relata as situações vividas por Judit,

Joan e Kati durante a Guerra Civil.

qual seremos situados no tempo de construção da obra, da escritura da narrativa.

Nesse caso, o tempo do narrado e o tempo de produção da narrativa são os

mesmos. O texto, como já informamos anteriormente, inicia-se com a personagem

Norma, narradora desse capítulo, dizendo: “Un dia, la meva amiga Natàlia em va

“O tempo vê tudo; à tua revelia, o tempo te desmascara,

O romance inicia-se com um capítulo introdutório “Primavera de 1979”, no

denunciando o passado...”

da obra. A “hora violeta” simboliza um momento significativo, sendo um fato

uma marca temporal: L’hora violeta. No primeiro momento, surge um
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donar algunes notes que havia escrit sobre la seva tia, la Patrícia Miralpeix, i

també algunes cartes de la Kati e el dietari de la Judit Fléchier, la seva

tentando convencê-la a executar a tarefa pedida. A carta de Natália,carta,

transcrita nesse capítulo, inicia-se também com um indicativo de tempo bastante

significativo:

percebemos que Natália retornou a Barcelona, suaNo trecho acima,

cidade Natal, há cinco anos, e foi em busca de elementos do

infância, um tempo que já se foi. A procura de algumas referências familiares,

como o pátio em que brincava, indica o desejo de reencontrar algo perdido no

passado. Nesse fragmento precisamente, temos indicativos temporais que nos

remetem a dois momentos no passado, um mais recente - o seu retorno a

Barcelona há cinco anos -, outro mais distante - o tempo de sua infância, quando

brincava no jardim, sentindo o cheiro das folhas do limoeiro. Os dois momentos

revelam o desejo de recordar, em busca de uma realidade que ficou no passado.

“mundo” de sua

56 “Un dia, Natália me dio algunas notas que había escrito sobre su tía, Patrícia Miralpeix, y 
también algunas cartas de Kati y el Diário de Judit Fléchier, su madre.” (1993:13)
57 “Hace cinco anos que regresé a Barcelona y todavia siento el cansancio del primer dia, cuando 
fui a parar al piso de tía Patrícia y me di cuenta de que el jardín del limonero ya no existia. Mientras 
paseaba por el patio, por las claraboyas ribeteadas de alquitrán, intenté reconstruir el jardín de mi

“Fa cinc anys que he tornat a Barcelona i encara sento el 
cansament del primer dia, quan vaig anar a raure al pis de la tia 
Patrícia i vaig adonar-me que el jardí del llimoner já no existia. Tot 
passejant pel pati, damunt les claraboies ribetejades de quitrà, vaig 
intentar de reconstruir el jardí de la meva infância. Volia recordar 
l’olor de les fulles del llimoner. Volia que em retornés el clapoteig 
de l’aigua que vessava deis amorests, el soroll de les petjades 
damunt del pedrís... “(1993:12-13)57

mare.”(1993: 11).56 Antes de receber uma resposta, a amiga vai lhe escrever uma
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Não há, nesse momento, a narração do que aconteceu nos últimos cinco

anos. Ocorre, como observamos, um retorno no tempo e há o relato das

impressões que ficaram do dia da volta à Barcelona. Os fatos vividos nos últimos

anos serão apresentados aos poucos ao longo do segundo capítulo. Em cinco

anos, Natàlia reencontrou a família, retomou a vida em sua cidade, exercendo a

profissão de fotografa há quatro anos, viveu o relacionamento com Jordi, perdeu

o pai, que já estava doente, e agora deseja reconstruir a imagem da mãe que

A carta de Natàlia apresenta momentos de retrospecção e momentos de

prospecção: ora a narradora vai ao passado para relembrar sua relação com os

familiares, principalmente com a mãe, ora retoma os fatos do presente e projeta as

dificuldades para enfrentar “os perigos” do futuro.

Natàlia vai retomando aspectos do passado, relembrado fatos que estão

relacionados aos elementos principais que aparecem no desenvolvimento do

enredo: as dificuldades de viver sozinha, a impossibilidade de dialogar

verdadeiramente com Jordi, a reconstrução da imagem da mãe através da leitura

do diário e, depois, através do relato da história de Judit e Kati.

Tanto na carta quanto no capítulo seguinte, o que orienta o fluxo de

recordação da personagem narradora são os acontecimentos do presente: o

fracasso no relacionamento com Jordi, a leitura dos documentos familiares. O

infancia. Queria recordar el olor de las hojas del limonero. Queria que volviese a mi el chapoteo 
del agua que vertían los amorcilhos, el ruido de las pisadas sobre el poyo...” (1993:15)

58 Muitas informações que auxiliam na compreensão desses elementos estão relatadas no 
romance El temps de les cireres: o distanciamento da família, os problemas com a mãe, os motivos

ficou perdida no passado.58
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presente é o tempo da narrativa e o passado é o tempo no qual ela busca os

elementos para interpretar e compreender o presente e o passado.

No segundo capítulo da obra

teremos as personagens Natàlia e Agnès apresentando suas reflexões e

observações sobre o relacionamento com a personagem Jordi. As personagens

transitam num eixo temporal que as leva tanto ao passado quanto ao futuro.

Natàlia, no presente, reflete sobre sua relação com Jordi, relembra o início do

relacionamento, quando começou a frequentar as reuniões do partido somente

para estar ao lado dele. Procura entender as dificuldades para viver a perda e a

solidão, sente que o futuro lhe parece incomodo, pois se fundamenta em uma

espera que a assusta. Relembra acontecimentos de sua infância, os familiares, a

vida na Inglaterra, o regresso à Espanha. Ela encontra no passado um meio de

compreender-se e também de compreender o outro, pois ao reconstruir a imagem

da mãe e tomar conhecimento de uma imagem diferente da que possuía, pôde

relacionamentos. Agnès, às voltas com os problemas domésticos, vivendo com os

também os tempos de sua infância, a figura materna em desespero quando foi

abandonada pelo marido, a sexualidade despertada ainda no mundo inocente da

infância pelo moço loiro da motocicleta. Desse modo, a avaliação do passado

permite que se crie uma expectativa do futuro. O tempo da ficção liga entre si

momentos que o tempo real separa.

do retorno após anos na Inglaterra, as dificuldades de entender o que havia acontecido nos doze 
anos em que esteve fora e a tristeza de encontrar o pai em um Manicômio.

“L’Hora perduda (La Natàlia i l’Agnès)”,

filhos, símbolos de sua união com Jordi, deseja a volta do marido. Relembra

também refletir sobre si mesma e reformular suas opiniões sobre os
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O momento em que vivem é marcado pela frustração diante das perdas.

Uma hora perdida, um tempo no qual as esperanças se foram. O futuro é vago e

incerto e ambas as personagens se voltam para o passado na tentativa de

encontrarem respostas para as dúvidas do presente, em uma busca constante que

permita reestabelecer os elos perdidos.

O quarto capítulo da obra, que se centra nas personagens Norma, Ferran e

Germinal, apresenta uma divisão em dois momentos. Na primeira parte do

capítulo, há uma marca temporal estabelecida por um acontecimento:

Germinal s’ha mort aquest matí”( 1993: 147)59. Esse acontecimento atinge de

modo brusco e incontrolável tanto a vida de Norma quanto a de Ferran,

desencadeando reflexões e conduzindo as personagens ao tempo passado.

Ferran é levado ao tempo de sua infância e aos momentos difíceis da passagem

pela prisão; Norma retoma aspectos de sua relação com o marido nos últimos

anos do casamento.

Na segunda parte desse mesmo capítulo, a personagem Norma também

vive numa transposição temporal, inclusive, marcada pela relação com os espaços

escolhidos para realizar a tarefa solicitada pela amiga Natàlia:

59 “Germinal ha muerto esta manana.” (1993:175)
60 “En la casa de la hondonada, donde Norma y Ferran vivieron durante siete anos, ahora no vive 
nadie. Norma aprovechó las vacaciones de los ninos, que estaban com los abuelos, para ir allá a 
intentar escribir lo que le había prometido a Natàlia: la historia de Judit y Kati.” ( 1993:203)

“En

“A la casa de la fondalada, allà on la Norma i en Ferran van 
viure durant set anys, ara no hi vivia ningú. La Norma aprofità les 
vacances deis nens, que eren amb eis avis, per anar-hi i intentar 
d’escriure el que havia promès a la Natàlia: la história de la Judit i 
la Kati. (1993:169)”60
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O jogo entre o presente vivido e o tempo passado, visitado pela lembrança,

também se estabelece, afinal a própria narradora afirma:

O momento do relato se dá em um período posterior aos acontecimentos

narrados na primeira parte, quando ela ainda vivia com Ferran. Alguns meses se

passaram e Norma retoma também aspectos desse passado mais recente:

Há um padrão estrutural na narrativa que se quebra no capítulo no qual se

relata a história de Judit e Kati, “La novela de la hora violeta”. Apesar de Natàlia

ter classificado as anotações da mãe como um diário, o texto não apresenta

somente anotações de situações cotidianas vividas em um período determinado

61 “Dejó un momento de escribir, le costaba concentrar-se. Le venían a la mente una serie de 
palabras sueltas que habían quedado desligadas. Y, sobre todo, pensaba en una escena reciente, 
la última vez que estuvo com Alfred, en un hotel del cual no recordaba nada porque se parecia 
mucho a todos los hoteles en que se habían amado. Tenía que pensar en cómo se encontraron 
Kati y Patrick por primeira vez, en lo que se dijeron, en los recuerdos de infancia de Patrick, (...) 
Pero volvia la escena del parque, y la escena del hotel, mezcladas las dos.” (1993:203)
62 “AI cabo de cierto tiempo -unos meses después de la muerte de Germinal, el muchacho que 
quiso hacer de Flash Gordon-, Norma supo que Ferran queria a otra mujer. Hacía meses que sal ia 
com ella, tal vez más tiempo, desde a poco de dejar la casa de la hondonada y regresar a 
Barcelona. Y ella no sabia nada” (1993:204)

“Deixà un moment d’escriure, li costava de concentrar-se. Li 
venien al cap tot de paraules soltes que havien quedat deslligades. I, 
sobretot, pensava en una escena recent, la darrera vegada que 
havia estat amb lAIfred, en un hotel del qual no recordava res, de 
tant que s’assemblava a tots eis hotels on s’havien estimat. Havia de 
pensar en com s’havien trobat la Kati i en Patrick per primer cop, què 
s’havien dit, eis records dlnfància d’en Patrick, (...) Però tornava 
1’escena del pare, i la de 1’hotel, totes dues mesclades.”(1993:169)61

“Al cap de’un temps, feia uns mesos que havia mort en 
Germinal, el noi que va voler fer de Flash Gordon, la Norma va 
saber que en Ferran estimava una altra dona. Feia mesos que hi 
sortia, potser més temps, poc després d’haver deixat la casa de la 
fondalada i tornat a Barcelona.” (1993:170)62
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no caso de um diário. São anotaçõesde um dia, como era de se esperar,

esparsas, relacionadas a acontecimentos que evidenciam os dramas vividos,

principalmente pela personagem Judit, entre os anos de 1936 até 1964.

Nesse capítulo, os fatos não aparecem em ordem cronológica, as datas se

alternam e saltamos no tempo, ora indo ao encontro de acontecimentos da década

de quarenta, ora à década de 50 e 60. Os indicativos temporais aparecem na

ordem em que se segue: 1958 “20 de setembro de 1942”, 1958, “ 5 de julho de

julho de 1943”, “20 de julho de 1943”, “30 de julho de 1943”, “10 de agosto de

Em pequenos quadros, que podemos chamar de recortes da vida cotidiana, o

tempo se instaura.

para

acontecimentos relacionados à vida de personagens que já estão mortos: Judit,

Kati e Joan. Desse tempo somente tia Patrícia restou.

Em “L’hora oberta”, os elementos que indicam o tempo ficam mais tênues

porque a narração nos primeiros parágrafos se concentra nas fantasias e

recordações das personagens. Há poucas referências cronológicas, somente

algumas expressões: como, por exemplo, “A Tendemà...” (1993:230)63. Somente

“1 de noviembre de 1950”.

1943”, “6 de julho de 1943”, “9 de julho de 1943”, “11 de julho de 1943”, “12 de

1948”, 1958, “3 de maio de 1948”, 1958, “15 de setembro de 1948”, 1964 “Habla

1947, 1958, “30 de março de 1947”, 1958, “1 de abril de 1948”, “15 de abril de

63 “...al dia seguinte...” (1993:280)

tía Patrícia”, “julho de 1936”, “27 de outubro de 1938”,

1943”, “8 de fevereiro de 1945”, 1958, “10 de agosto de 1946”, 15 de fevereiro de

Grande parte do romance está voltada para o passado,
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as últimas informações são diretamente temporais, pois temos o indicativo do

tempo de construção do romance que se deu entre os anos de 1978 e 1980. É um

tempo de surpresas, as histórias se abrem, deixando dúvidas e questionamentos.

Há indicativos de que os dias na ilha se acabaram, apesar de terem passado

lentamente. Chegaram realmente ao tempo da espera:

A espera é dolorosa. Natália gostaria que a situação se modificasse, no

entanto, ela tem consciência que não será assim. Ela reconhece que à sua frente

está a História e que a coletividade é maior que seus dramas pessoais. É preciso

continuar.

IV. 2.1. O tempo: “sob as sombras da memória”

No contexto geral da obra, chegamos à conclusão que a junção do tempo

presente e do tempo evocado se efetua através das personagens. É a partir das

personagens, dos enunciados a respeito delas ou daquelas que os proferem, que

fica demarcado o hoje, o ontem e, até mesmo, o amanhã. As indicações temporais

“Ara hauria d’esperar, i no sabia què. Esperar, destí passiu de les 
dones (no li servien de res, hauria volgut dir a la Norma, tots eis 
mítings i llibres sobre feminisme. Ara, Túnica diferència és que ho 
sabia, que no li servien de res). Calia esperar, esperar davante del 
telèfon, mirant de fit a fit Taparell, com si tingués vida pròpia.” 
(1993: 225).04

64 “Ahora tendría que esperar, y no sabia qué. Esperar, destino pasivo de las mujeres (de nada le 
servían, habría querido decirle a Norma todos los libros y los mítines sobre feminismo. Ahora, la 
única deferencia es que lo sabia, que sabia que no le servían de nada.)Tendría que esperar, 
esperar ante el teléfono, mirando de hito en hito al aparato, como si éste tuviera vida propia.” 
(1993:274).
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surgem dentro de um intercâmbio linguístico que se passa entre as personagens-

um moldenarradoras, de modo que o enquadramento cronológico se torna

abstrato.

De certa forma, podemos afirmar que o tempo será a base dos

acontecimentos. Os limites estabelecidos são amplos, no entanto, a narrativa

concentra-se no tempo, sobretudo quando pensamos nas diversas épocas

retratadas. Os dados temporais tornam-se significativos na medida em que se

relacionam com as experiências ou com as lembranças, mesmo aue não sejam

datas precisas. A localização temporal surge do jogo que se estabelece entre o

presente e passado.

No olano narrativo, pode-se pensar que, mesmo sem uma ordem

cronológica rígida, alude-se ao tempo histórico: tempo da liberdade, tempo da

guerra, tempo da repressão, tempo da luta e tempo da democracia.

O tempo da narrativa não é acelerado, há um efeito de alongamento, pois

temos no romance muitas digressões em meio à narração. O relato dos

acontecimentos faz-se, muitas vezes, através da retrospectiva. Em oposição ao

tempo físico, delimitado pelos datas, há uma duração interior que se compõe de

momentos imprecisos, fruto das reflexões e exteriorizações de pensamentos das

personagens, em que o passado se torna indistinto do presente, pois as

personagens vão de um a outro sem estabelecer separações, ao sabor dos

próprios sentimentos e das lembranças. A vida das personagens, nos momentos

em que narram a história, fundamenta-se em processos de interiorização, nos

quais os “verbos” mais empregados são refletir, sentir, lembrar e esperar.
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esquecimento e a lembrança. O passado relaciona-se com o presente, na medida

em que as personagens procuram encontrar elementos de compreensão de suas

vidas. De modo que ao analisarmos o tempo narrativo, o momento da construção

do relato, chegamos à conclusão que tudo parece estar acontecendo na “hora

dispersa”, momento em que estão dispersos: os sonhos, os casais, as amizades,

os ideais, as lutas, a História e, de certa forma, também a linguagem.

Roio relata a experiência do passado, própria de sujeitos reais, como se ela

mesma tivesse vivenciado as situações e acontecimentos. Em sua obra, narração

e comentários se “interpenetram”, pois o seu interesse é conhecer o passado,

revitalizando a imagem das pessoas que viveram nesse tempo e, de certo modo,

recompor a própria imaoem perdida. O passado deixou de ser fugidio e longínquo;

a linguagem, a palavra permitiu que o passado fosse revisto, repensado e

reavaliado. No entanto, é o momento presente a referência básica de suas

reflexões e análises. O passado não é evocado com o intuito de construir um texto

de memória, mas porque esta é a única forma de compreender o presente.

O movimento “temporal-narrativo” se dá através da oposição entre o
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IV. 3. 0 Espaço: Um mundo interno e um mundo externo

“Tudo estava ali, ou devia estar, como no espaço-temporal de um

piano aberto, nas teclas simultâneas do piano. Escrevi procurando

com muita atenção o que se estava organizando em mim e que só

Clarice Lispector

Do mesmo modo que a narrativa possui dois planos de tempo, possui

também dois planos de espaço. Um espaço físico, vinculado ao presente e um

espaço mental, vinculado ao passado.

Na obra, prevalecem os ambientes relacionados à cidade de Barcelona. As

referências à cidade surgem tanto no tempo presente do momento relatado,

quanto nos momentos nos quais as personagens retomam fatos guardados na

memória. Nas recordações estão espaços reais e imaginários da cidade. Através

das personagens tomamos contato com diversos momentos da história da cidade,

com Barcelonas diferentes: uma do período da Segunda República, uma

ditadura e, por fim, a Barcelona do período de democratização do país.

A introdução da narrativa está ambientada em uma Barcelona pós-Franco.

Natàlia escreve a carta, a ser enviada à amiga. No entanto, ao longo da narrativa

teremos a indicação de outros ambientes, que se alteram de acordo com o

assunto do relato.

“legendária” durante os anos da Guerra Civil,

depois da quinta paciente cópia é que passei a perceber.”

uma “oprimida” nos anos da

É nesse espaço que Norma inicia o romance; é também nesse espaço que
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No segundo capítulo, os espaços indicados pela narradora Natàlia tornam-

se significativos na medida em que estabelecem uma relação direta com o que

será narrado: uma ilha do Mediterrâneo, justamente no capítulo no qual a

narradora está fazendo a leitura da Odisséia. Cruzam-se espaço, tempo e

reflexões. A narradora lê o poema e vai estabelecendo comparações entre as

personagens presentes na obra de Homero e as pessoas com as quais convive. O

ambiente retratado já conduz ao universo presente na epopéia:

A imagem do mar auxilia a criar a atmosfera ideal para a leitura do poema e

posteriormente para realizar as aproximações. Natàlia se encontra em uma ilha:

O ambiente é tão adequado, que podemos pensar que Roig quis, através

da voz da narradora, transportar o leitor para o espaço da Odisséia, para só então

“Aquesta petita illa s’obre al mar tot formant platges solitàries. 
La gent de 1’illa aguanta les figueres nanes amb pais perquè el 
vent, la tramuntana, hi bufa fort. Eis bens i les ovelles pasturen vora 
les terres ermes. És una illa gairebé hellènica, menuda, que s’ha 
conservat quasi impertorbable des de la prehistòria.” (WS^S^)66

65 “La mar embravecida golpea las rocas. La espuma vuela y lame furiosamente la arena. La mujer 
del pescador, que lleva una bata de cuadritos y red en la cabeza, mira com insistência hacia el 
faro, hacia La Mola. El tiempo se ha revuelto y el marido no regresa” (1993:29)
66 “Esta pequena isla se abre al mar formando playas solitárias. La gente sujeta com paios las 
higueras enanas porque el viento, la tramontana, sopla muy fuerte. Los corderos y las ovejas 
pacen junto a las tierras yermas. Es una isla que parece helénica, minúscula, que se ha 
conservado casi intacta desde la prehistòria” (1993: 29-30)

“La mar, brava, colpeja les roques. L’escuma s’enlaira i llepa amb 
fúria la sorra. La dona del pescador, que porta una bata de 
quadreis i xarxa al cap, mira amb insistência cap al far, cap a la 
Mola. El temps s’há regirat de mala manera i l’home no torna.” 
(1993:2a)65
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começar a trazer à trama as personagens do poema e também as personagens de

seu romance.

A narradora retoma por várias vezes a descrição feita no início,

A imagem do mar, indica um retorno ao presente, ao espaço físico em que

se encontra. O olhar da personagem se direciona para o mar, nos momentos em

interno, onde estão suas lembranças e voltasse o seu olhar para o espaço físico

em que se encontra, onde a mulher do pescador aguarda o regresso do marido.

67 “La mar se ha calmado, pero el pescador no regresa. EI hombre del bar le dice a la mujer que es 
extrano, que ya han vuelto todas las barças, pero que, vete a saber, a lo mejos el hombre ha ido 
directamente a Ibiza. No me canso de mirar el mar. Una vela blanca se recorta en el horizonte y un 
tenue rayo de sol me acaricia. Siento cómo los recuerdos van y veien. Palabras que se forman 
solas y que mueren entre el sonido de las olas.” (1993: 32-33)
68 “El viento dispersa las nubes más allá del horizonte y el Sol de la manana comienza a calentar. 
Pero las olas rompen todavia entre bramidos, como si arrastrasen hasta la arena los alaridos de los 
muertos. De las muertas que no han sido cantadas por los poetas. Muertas y bien muertas. 
Recogeré todos los rayos del Sol. Se extienden, fieles, sobre mi piei (esto es literatura, pero me 
gusta).” (1993:35)

“La mar s’há calmat però el pescador no torna. L’home del bar diu a 
la dona que és estrany, que já han tornat totes les barques, però 
que, vés a saber, potser l’home ha anat directament a Eivissa. No 
em canso de mirar el mar. Una vela blanca retalia 1’horitzó i un 
ténue raig de sol m’acaricia. Sento com eis records em van i em 
vénen. Paraules que es fan soles records i que moren entre el so 
de les onades.” (1993:26)67

“El vent escampa eis núvols cel enllà i el sol del matí comença 
a escalfar. Però les onades encara trenquen entre bramuls, com si 
duguessin cap a la sorra eis udols de tots eis morts. De totes les 
mortes que no han estat cantades pels poetes. Mortes i ben 
mortes. Recolliré cada raig de sol. S’estenen fidels damunt de la 
meva pell (això és literatura, però rríagrada).” (1993:28)68

que ela interrompe a leitura ou suas reflexões. Como se deixasse o espaço
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As imagens vão e vêm no pensamento da personagem, ela vai refletindo,

recordando e, por várias vezes, comenta o primeiro encontro com o amante,

somnis. Miro les esteies de colors i tanco eis ulls per retenir la teva mirada, Jordi.

Natàlia usa a metáfora do barco à deriva para se referir a ela e Jordi,

cruzando cenas de um espaço físico, com o espaço mental: “Tu i jo semblem

vaixells a la deriva sense cap port on arrecerar-nos (frase massa literária, atenció).

Però aquest sentiment em devora com una gangrena.” (1993:42)70.

A personagem foi à ilha, onde se encontra, para procurar os motivos do fim

do relacionamento com Jordi; isola-se para compreender a perda. A imagem do

mar e da mulher que espera a incomadam porque ela sente que também ela deve

esperar, só que não sabe por quem. Chega a ponto de, no final da narrativa, ela

refletir sobre a possibilidade de alguém surgir do mar para levá-la consigo.

Há também uma retomada constante da imagem do primeiro encontro com

Jordi: “Per això no m’he volgut fotografiar mai. M’ho emportaré tot, Jordi.

M’emportaré la teva imatge retratada pel llum del passadís, la teva imatge del

primer dia que vas pujar a casa. O quan em vas dir, saps que rrfagrades?”

69 “EI mar, insistente, me devuelve los suenos. Miro las esteias de colores y cierro los ojos para 
retenertu mirada, Jordi. Tu mirada, entre perpleja y perdida. Color verde botella.”. (1993:47-48)
70 “Tú y yo parecemos barcos a la deriva, sin ningún puerto donde recalar (frase demasiado 
literaria, atención). Pero este sentimiento me devora como una gangrena.” (1993:52)

La teva mirada, entre perplexa i perduda. Color verd ampolla” (1993:38)69

estabelecendo associações com a paisagem: “EI mar, insistent, em torna eis
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(1993:30)71 A recordação se fixa no espaço percorrido pelo amante na noite em

que ficaram juntos pela primeira vez.

Os espaços das digressões da personagem são: a casa da tia Patrícia,

onde havia o patio do limoeiro; a cozinha de sua casa, ambiente relacionado à

imagem da mãe; a sede do partido, onde ia para estar próxima de Jordi; o

apartamento, onde viveu quatro anos ao lado do amante; o manicônio, onde

encontrou o pai quando regressou à Barcelona. Sua memória a leva para os

diversos espaços relacionados ao seu passado. Assim como no caso do tempo

em que há o cruzamento entre passado e presente, no caso do espaço, há o

cruzamento das imagens dos ambientes onde viveu, com a do ambiente atual no

qual está buscando o encontro consigo mesma.

O espaço de Agnès é a casa. A personagem, em vários momentos, parece

representa o perfil de esposa e mãe. No ambiente doméstico, onde viveu seis

anos com Jordi, ela ressente a perda do marido, recorda os momentos felizes ao

lado dele e dos filhos e aguarda a sua volta. Suas recordações, em quase sua

totalidade também se associam ao ambiente da casa. Após a separação, é para

lá que Jordi vai aos domingos ver os filhos:

“Quan en Jordi li havia dit les negres paraules, já no estie enamorat 
de tu, saps, però em sembla que encara festimo, l’Agnès només va 
saber dir-li, aqui sempre será casa teva. (...) I el necesser era 
dipositat amb tota cura damunt el prestatge de la cambra de bany, 
presidia la liar, era presència omnipotent damunt l’altar. Alguna 
vegada, fins i tot, en Jordi s’exclamava, que bé que s’està, a casa. I

71 “Por eso no me he querido fotografiar nunca. Me lo llevaré todo conmigo, Jordi. Me llevaré tu 
imagen recortada por la luz del pasillo, tu imagen del primer dia que subiste a casa. O de cuando 
me dijiste: sabes que me gustas?” (1993:38)

que está confinada no lar, à espera do marido. Afinal, ela é a que melhor
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Os problemas da casa, os serviços domésticos e os filhos para cuidar

deixam Agnès quase em desespero. Em um “mundo de mulheres” ela vivia a sua

dor.

divide-se em duas partes,

como já foi mencionado. Na primeira parte, os espaços estão centralizados nas

ações das personagens Norma, Ferran e Germinal. No caso de Norma, os

ambientes descritos estão relacionados ao enterro do amigo de Ferran, Germinal,

à casa onde tenta conversar com o marido, às reuniões do movimento feminista e

aos hotéis onde se encontrava com amante Alfred. O espaço relacionado ao

tempo presente da personagem é a casa onde escreve o romance; os outros

estão relaciondos às suas lembranças.

Também no caso de Ferran, teremos espaços associados ao momento

presente de sua vida: a sede do partido e a casa, onde foge das conversas da

mulher. Os outros espaços são trazidos à narrativa através de suas reflexões que

o transportam no tempo. Suas lembranças o levam à casa onde viveu os primeiros

anos do casamento, à infância, quando brincava com o amigo Germinal, ao

O capítulo “L’hora dispersa (Elis i la Norma)”

72 “Cuando Jordi le dijo las negras palabras, ya no estoy enamorado de ti, «-.sabes?, pero me 
parece que todavia te quiero, Agnès sólo acertó decide, ésta será siempre tu casa. (...) Y el 
necessaire era colocado con todo cuidado sobre el estante del cuarto de bano, presidia el hogar, 
era la presencia omnipotente sobre el altar. Incluso, algunas veces, Jordi exclamaba, qué bien se 
está en casa. Y los ninos se le echaban encima y le hacían cosquillas en las axilas y en el cogote. 
Èl les leia Tintines, mientras Agnès hacía la comida que el dia antes había pensado 
detenidamente. El aroma del asado llenaba la casa y todo parecia un simulacro, exacto, preciso, 
de lo que había sido antes.” (1993: 64 - 65)

els nens s’hi llançaven al damunt, tot fent-li pessigolles sota les 
aixelles o al clatell. Els llegia Tintins mentre l’Agnès feia el dinar que 
el dia abans havia pensat amb tota cura. La flaire del rostit 
emplenava la casa i semblava un simulacre, exacte, clavat, del que 
havia estat abans.” (1993:51-52 )72
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colégio, ao ambiente familiar e ao cárcere. São muitas imagens que ele gostaria

de esquecer.

Na segunda parte do capítulo, voltada para a personagem Norma, o

ambiente da narrativa vai do espaço escolhido pela escritora para escrever ao

espaço onde estão suas lembranças, ou melhor, os espaços aos quais a levam

Norma retorna à casa de campo onde passou férias comsuas lembranças.

Ferran, para poder escrever a história de Judit e Kati. Este ambiente será

retomado muitas vezes no fluir do relato. Inclusive temos as referências à vizinha,

à casa de repouso, indícios de que a narradora, ao executar sua tarefa de

escritora, interrompe o trabalho e olha pela janela. As imagens fazem-na voltar no

tempo e ela vai retomando os últimos acontecimentos de sua vida.

Norma sabe que é preciso reconstruir a vida, que esta tarefa terá que

realizar sozinha. Busca um espaço que propicie serenidade para refletir:

Os espaços físicos provocam as recordações da personagem, que se

sente incomodada por ficar presa aos ambientes do passado, recordando-se de

Maruja, empregada da casa ao lado, que a incomodava com seu canto em outros

tempos, quando escrevia o romance em que relatou a história de Joan e Judit;

73 “Pero se encontraba otra vez en la casa de la hondonada, en el pueblo húmedo y hundido de las 
afueras de Barcelona, para escribir la historia de Judit y de Kati, y los recuerdos la estorbaban. Los 
recuerdos se mezclaban con las penas de los demás, caían sobre ella como las hojas de un 
almendro. (1993:210)

“Però es trobava altre cop a la casa de la fondalada, al poble humit 
i enclotat deis afores de Barcelona, per escriure la história de la 
Judit i la Kati i eis records li feien nosa. Eis records es barrejaven 
amb les penes deis altres, li queien damunt com les fulles d’un 
ametller.”(1993:175)73
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recordando-se da “casa de repouso”, onde velhas senhoras aguardavam a morte.

Ela olha pela janela e vê o que o tempo se encarregou de levar, no entanto, as

imagens não se apagaram em sua memória.

Em “la novela de L’Hora violeta” a ambientação se dá em três momentos da

cidade de Barcelona. Inicialmente, em uma cidade anterior à Guerra Civil, em um

tempo de liberdade, onde viveram Judit e Joan. Em um segundo momento, temos

a Barcelona atingida pela Guerra Civil, repleta de sofrimentos e tristezas, onde

nasceu a amizade entre Judit e Kati. Por último, temos uma Barcelona do pós-

guerra, distante dos anos da República, na qual prevelecem os confinamentos. Os

espaços se relacionam com o universo das personagens. E em vários momentos

para fugir do mundo fechado do período da ditadura só restava buscar o ambiente

do passado, resguardado pela memória.

O ambiente doméstico também aparece em destaque, a sala onde Judit

tocava piano para Pere ouvir, o quarto e a cozinha:

A própria Judit considerava a cozinha seu pequeno reino, onde se sentia

realizada ao preparar os alimentos para o marido e os filhos: “La cuina és un petit

recuerdos se mezclaban con las penas de los demás, caían sobre ella como las hojas de un 
almendro. (1993:210)
74 “La puerta de la cocina se ha abierto de pronto y Natàlia asoma por ella la cabeza. i Qué hay 
para comer?, dice. Y Judit le contesta, hay col rellena. Natália y ella no Hablan mucho, Judit se da 
cuenta de que su hija no quiere saber nada de las tareas caseras.” (1993:121)

“La porta de la cuina s’ha obert de sobte i la Natàlia hi há tret 
el nas. Qué Hi ha per dinar?, há fet. I la Judit li contesta que hi ha 
farcellets de col . La Natàlia i ella no parlen gaire, la Judit s’adona 
que la seva filia no en vol saber res, de les feines de la casa.(1993: 
98)74
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regne, de tant en tant en Joan hi treu el cap i se sent feliç de veure-la-hi. La Judit

A casa estava tão relacionada a Judit que Patrícia chega a escrever que a

cunhada, após a guerra, reduziu seu espaço ao apartamento onde vivia com Joan

e os filhos. Para ela, Judit, desde que deixara a França, sempre havia vivido como

uma estrangeira entre os familiares:

Como podemos constatar, assim como em outras partes do romance, as

personagens também constroem relações entre o ambiente físico e o ambiente

mental, indicando que determinados espaços ajudaram a fixar na memória

acontecimentos e emoções. Os espaços das lembranças de Judit se concentram

nos episódios vividos ao lado de Kati na Barcelona da Guerra Civil. Assim, Judit

lembra-se de Kati ao caminhar pela rua, ao sentar-se debaixo do limoeiro no

jardim da casa de tia Patrícia. Patrícia, por sua vez, recordar-se da cunhada ao

olhar a sala onde está o piano e também o pátio interno de sua casa.

75 “La cocina es un pequeno reino, de vez en cuando, Joan asoma la cabeza y se siente feliz al 
veria allí. Judit lo nota por su expresión.” (1993:127)

76 "... su país reducía a eso, al piso de calle del Bruc, a las salas y los biombos, a los fetiches, 
como dice mi hermano Joan. Quizá sólo era ella de verdad cuando se sentaba con Kati debajo del 
limonero, o cuando tenía a Pere cerca, sentado en la sillita de enea. Judit, cuando se reía, lo hacía 
de un modo que me asustaba un poco. Se reía como un pájaro.” (1993:136)

“...el seu país es reduía a això, al pis del carrer del bruc, a les sales 
i ais paravents, ais fetitxes, com diu el meu germà Joan. Potser 
només era tota ella quan seia amb la Kati sota el llimoner o quan 
tenia en Pere a prop, assegudet a la cadireta de boga. La judit, 
quan reia, ho feia d’una manera que nrfespantava una mica. Reia 
com un ocell. (1993:113)76

ho nota per Texpressió.” (1993:103)75
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No final do romance, os ambientes descritos nos capítulos anteriores são

retomados. Natália encerra a leitura da obra de Homero na ilha em que se

encontra; olhando o mar ela deixa fundirem-se sonho e realidade. O espaço acaba

por ser personificado, pois a personagem afirma que a ilha se tornou sua única

amiga. No espaço mental, ela cruza o futuro com o passado, deixando-se levar

pelas divagações. O espaço de Norma é público: a rua, a estação, o trem.

Ambientes nos quais ela reafirma suas posições feministas e retoma, de certo

modo, o controle de sua vida, mais confiante para continuar escrevendo. Quanto à

Agnès, no lar aguardou a volta de Jordi e nesse espaço doméstico recusa-o.

É importante ressaltar que tanto Norma quanto Natália retornam à cidade

de Barcelona, após terem buscado, em outros espaços, as condições para refletir

melhor sobre suas vidas. Natália encerra sua temporada na ilha de localização

incerta e Norma, após terminar de escrever a história de Judit e Kati em “la casa

de la fondalada”, retorna a Barcelona em uma viagem de trem.

Se prevaleceu no texto o tempo psicológico, em virtude da narrativa

apresentar o material da memória das personagens, preveleceram também os

ambientes associados às recordações. Na geografia da obra literária de Roig,

estão presentes os espaços de sua infância, de sua juventude, do mundo que

ficou gravado em sua memória à espera da oportunidade de surgir em um conto

ou em um romance.

Como escreveu a própria autora em Dime que mi quieres aunque sea

mentira, os seus romances e contos apresentam histórias de seres em espaços

encerrados em um mundo interior. L’hora violeta, como podemos constatar,
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comprova a colocação da autora, pois as personagens se constroem mais por

elementos depositados nos espaços da memória do que por seus deslocamentos

em ações no presente.

A construção das personagens indica que recordar é fazer uma viagem no

espaço e no tempo, materializando, assim, uma concepção de memória formulada

(Dime que mi quieres aunque sea mentira, 1992: 37).

por Roig: “Memória que ilumina el tiempo perdido y los espacios desaparecidos”



125

IV. 4. Personagens: a complexidade dos seres comuns

como quer:

talvez seja esta a minha condição.”

Lya Luft

Cabe destacar que Roig estruturou seu romance de modo que as próprias

personagens assumissem a responsabilidade de se apresentarem ao leitor. Fatos,

emoções e reflexões chegam ao leitor através da perspectiva das personagens,

que, arcando com a tarefa de se conhecerem e expressarem esse conhecimento,

conduzem os traços e os atributos que as caracterizam. Esse recurso já permite

que se veja a multiplicidade e a complexidade das personagens, pois os seres

presentes na narrativa terão a difícil tarefa de exprimirem aos leitores o que

conhecem de si mesmos.

A construção das personagens se fundamenta em duas bases: nos

modelos retirados da tradição, ou seja, na figuras presentes na convenção, e nas

imagens e personalidades retiradas da realidade histórica. Nossa leitura seguiu as

indicações da narrativa, tentando

personagens do romance e as personagens da Odisséia.

“Alguém me inventa e desinventa

focalizar as relações existentes entre as
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IV.4.1. As muitas faces da mulher

Talvez, por tão antiga,

Seja ela o meu rosto, e seja máscara

Esse outro perfil que olha para dentro.

Mansa por fora: dentro uma floresta escura,

Lya Luft

A segunda parte do romance L’Hora violeta começa com uma informação

illa del1’Odissea“La Natàlia llegeixbastante preciosa: en una

una illa gairebé hellènica, menuda, que s’ha conservat quasi impertorbable des de

la prehistòria.” (1993:23-24)78 Logo nas primeiras linhas já se estabelece a relação

entre o texto lido pela personagem e a primeira imagem que nos é narrada: uma

mulher, simples e resignada, aguarda o marido pescador que está no mar. Três

elementos se confundem e se completam: o mar, a mulher e a espera.

Natàlia lê a Odisseia e vai “tecendo” suas reflexões, analogias com cenas e

personagens; alguns versos são transcritos no texto. As comparações são criadas

“Sou ela, ou serei eu?

77 « Natàlia lee La Odisea en una isla del Mediterráneo”(1993:29).

78 “Es una isla que parece helénica, minúscula, que se ha conservado casi intacta desde la 
prehistòria.” (1993:30)

Mediterrani”(1993:23).77

Poço de paixão, abismo e arremesso.”

Rompem-se, assim, os limites de tempo e espaço: “És
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das personagens femininas da epopéia é colocado em destaque. Não interessam

as peripécias de Ulisses, mas as diversas relações que o herói manteve com as

mulheres: Circe, Calipso e Penélope. Roig faz uso de alguns elementos

convencionais: de um lado, a mulher e a espera; de outro, o homem e a guerra.

Serão imagens recorrentes no romance.

Olhando o mar, Natàlia se lembra das deusas-feiticeiras, com as quais se

identifica:

O desejo de ouvir os lamentos de Circe, a deusa feiticeira da grande

epopéia, leva Natàlia a iniciar as primeiras analogias que permeiam o enredo. A

também não quer ser umapersonagem do romance, assim como a deusa,

79 “Un viento cálido levanta la arena como si fuese una fina lluvia y acompana hacia al bramido de 
las olas. Jordi, sabes una cosa? Me gustaría oír los lamentos de Circe, la hechicera, que ha sido 
tildada de mala por los historiadores porque convertia a los hombres en animales. Quizá su único 
pecado fue el de querer a Ulises. i,Te das cuenta, Jordi, cómo utilizo la palabra «pecado»? Circe 
encantaba a los hombres porque era una diosa y no sabia usar las armas del sufrimiento. Circe no 
queria ser una mujer-víctima. Jordi: a mi tampoco me gusta ser una mujer-víctima. Tampoco 
Calipso queria sufrir. El poeta cuenta, Jordi, que dejó marchar, entre lágrimas, al guerrero del que 
se había enamorado.” (1993:30)

a partir das preocupações e reflexões da personagem. Em sua leitura o destino

“Un vent càlid aixeca la sorra com si fos pluja fina i 
acompanya el bram de les onades cap a la terra. Jordi, saps una 
cosa? M’agradaria sentir-hi eis plors de Circe, la bruixa, a qui eis 
historiadors han titllat de dolenta perquè convertia eis homes en 
animais. Potserel seu únic pecat há estat d’estimar Ulisses. Jordi, 
fadones com utilitzo la paraula pecat? Circe encantava eis homes 
perquè era una deessa i no sabia usar les arms del sofriment. 
Circe no volia ser una dona-víctima. Jordi, a mi no m’agrada ser 
una dona-víctima. Tampoc Calipso no volia sofrir. El poeta conta, 
Jordi, que deixà anar entre llàgrimes el guerrer que l’havia 
enamorada.” (1993:24)79
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mulher-vítima. Linhas abaixo, irá se comparar à Calipso, outra deusa, e também à

Penélope, a mortal esposa de Ulisses. O que podemos perceber é que Natàlia

procura compreender-se ao refletir sobre as mulheres da Odisséia. O seu

aproximações, pois ela deseja compreender as formas de amar das mulheres da

Odisséia, buscando a compreensão também do seu modo de amar, pois quer

entender quais as causas do fracasso no relacionamento. Nesse sentido, fica

evidente que, através das comparações, ela busca o resgate de si mesma.

Sua tendência é ligar-se às mulheres que foram consideradas malignas,

aquelas que se recusaram a ser sofredoras e resignadas. Ela inclusive transcreve

os versos de Homero, em que Calipso diz que os deuses são implacáveis e

ciumentos e, por isso, não perdoam as deusas que elegem um mortal como seu

amante. Portanto, a leitura de Natàlia destaca que a opressão que sofrem as

mulheres mortais também sofrem as deusas.

Tanto no romance como na Odisséia o homem é objeto da disputa entre as

mulheres e Natàlia tenta compreender quais são as qualidades da vencedora:

“És ciar Ulisses, vol tornar a casa. A casa, Jordi. I això que diu a 
Calipso que Penélope en bellesa i alçària és migrada al costat 
d’ella.. Però, és ciar, és discreta. I a l’hora de fer comptes, quin 
tresor, la discreció! (...)
I a la fi va vèncer Penélope. I és que era una dona sàvia. Aquesta 
dona construía la gàbia més subtil amb el seu teixir i desteixir al 
voltant del record de l’home que tornava. Una gàbia per a Ulisses, 
feta de gemecs, de sospirs, de plors nocturns. De desesperació.

relacionamento com o amante também é motivo para estabelecer as
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Natàlia, ao fazer as observações, deixa transparecer que teme a

possibilidade de Agnès também estar tecendo a “malha” que irá aprisionar Jordi.

Seus pensamentos a conduzem para as aproximações que refletem os seus

temores. Pede para o amante não ver ali comparações com sua esposa, dizendo

não ser o caso, mas alerta que talvez ela esteja mentindo para si mesma, pois ela

já estabeleceu as associações entre Agnès e Penèlope.

Realmente, Agnès também espera Jordi e parece ter algo de Penèlope,

mas não se trata de aproximá-la a um modelo ou torná-la uma Penèlope em nosso

tempo. Afinal, ela também apresenta posturas que demonstram suas relações

com outros perfis femininos. E Natàlia tem muito de Penèlope, sua vida também

está relacionada com a espera, com as dores da perda do homem amado.

Natàlia afirma que Jordi a vê como um misto de Calipso e Penèlope. Seria

ele como Ulisses? Um homem que falava com os deuses, valoroso, um herói de

guerra, mas que, como todos os outros homens, não sabia nada dos sentimentos.

A personagem chega à conclusão de que é assim mesmo: os homens não sabem

o que fazer quando a emoção toma conta de seu ser, quando surgem palavras

que não podem controlar, quando as lágrimas se insinuam. O choro, para um

80 “Ulises, naturalmente, quiere volver a casa. A casa, Jordi. A pesar de que le dice a Calipso que 
Penèlope es escasa en belleza y en estatura al lado de ella. Pero, eso sí, Penèlope es prudente. Y 
cuando hay que pasar cuenta, jqué gran tesoro es la prudência! (...)
Y al final venció Penèlope. Y es que Penèlope era una mujer sabia. Una mujer que, con su tejer y 
destejer, construía una jaula sutil alrededor del recuerdo del hombre que regresaba. Una jaula 
para Ulises, hecha de gemidos, de suspiros, de lhantos noctumos. De desesperación. jOye, no 
veas aqui comparaciones con tu mujer, que no es el caso! (miento, tal vez).” (1993:30 - 31)

Ei!, no hi vegis comparances amb la teva dona, que no és el cas. 
(Menteixo, potser.)” (1993:24)80
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guerreiro como Ulisses, era motivo de vergonha, todavia para sua honrada esposa

trazia consolo e lhe redobrava as forças. Penélope sabia que suas lágrimas

trariam Ulisses de volta; não se importava com o passar dos anos, com as dores,

com as renúncias. Sabia que o guerreiro voltaria para buscar a paz em ítaca e

nos seus braços:

prontidão de Norma para chorar, mas Natàlia não se compadecia com as lágrimas

que vertiam algumas mulheres, sua cunhada Silvia, por exemplo. O irmão sempre

I

81 “A Ulises, el «destructor de ciudades», le avergonzaba llorar. Sí, ya sé que a ti no te averguenza 
llorar, así me lo has dicho. Pero no puedes hacerlo (aunque te he visto llorar dos veces, y lo 
recuerdo muy bien). A Penélope no, Penélope sabia que, cuanto más llorase, más los dioses le 
ayudarían. Más venceria. No importaba que se agotasen los anos llevando consigo penas y 
renuncias. Podían transcurrir los dias, inmutables, cada uno igual a todos los demás. No 
importaba, querido Jordi. Penélope, que sólo sabia mirar el mundo con los ojos de Ulises, acabaria 
recuperándole. Ulises tenía mucho miedo y, una vez apagado el fuego interno de la pasión, 
volveria a ítaca. El mundo no dejaba de ser hostil para su alma mortal. Sólo en ítaca encontraria la 
paz.
Tú también, õ verdad?” (1993:31-32)

“Veus, Ulisses, el «destructor de viles», sentia vergonya de piorar. 
Sí, já sé que tu no tens vergonya de piorar, així m’ho dius. Però no 
pots (encara que t’he vist piorar dues vegades, i ho recordo molt 
bé). Penélope no, Penélope sabia que com més piorava més 
1’ajudarien eis déus. Més vencia.
Tant se valia que s’escolessin eis anys tot portant penes i 
renuncies. Podien transcorrer eis dies immutables, l’un igual a 
l’altre. Tant se valia, estimat. Penélope, que no sabia mirar el món 
amb altres ulls que eis d’Ulisses, acabaria per recuperar-lo. Ulisses 
tenia moita por i, una vegada apagat el foc intern de la passió, 
tornaria a ítaca. El món no deixava de ser hostil per a la seva 
ànima mortal. Només a ítaca trobaria la pau.
Tu també, oi? (1993125)81

Nesse aspecto, a personagem não se assemelha à Penélope. Natàlia

sabia que as lágrimas não lhe brotavam com facilidade. Fascinava-se com a
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foi inescrupuloso, mas foi tratado como se fosse um santo. Para ela, a cunhada

tinha o destino que merecia, construiu sua própria prisão e sofria com isso. Só que

não lhe despertava compaixão.

Muitas vezes teremos referências à imagem da mulher que espera o marido

olhando o mar. Natàlia também olha o mar que lhe traz lembranças: “Sento com

eis records em van i em vénen. Paraules que es fan soles i que moren entre el so

de les onades.” (1993:26)82 Pensa em Jordi, reflete sobre o modo como o ama e

analisa as formas de amar das mulheres da epopéia:

Qual seria a sua forma de amar? Agnès como amaria? A esposa de Jordi

sempre a preocupava. Afinal, Agnès aguardava a volta do marido e talvez, como

estava em seu ser e isso provavelmente estava ocorrendo com Jordi.

A personagem chega à conclusão de que os homens se sentem meio

desconcertados, quando vivem ao lado de uma mulher capaz de protegê-los e

que, de alguma forma, seja superior ou igual a eles em situação e postura. Temem

>

“Penèlope també tenia dret a estimar (aquesta frase, no la diria 
mai en veu alta). Penèlope estimava com calia estimar tot un rei: 
amb placidesa e humilitat (és ensopida, la meva dona, em deies). 
Circe, furiosa i enamorada, eis encantava. Com La Norma.” 
(1993:26) 83

82 “Siento cómo los recuerdos van y vienen. Palabras que se forman solas y que mueren entre el 
sonido de las olas.” (1993:33)
83 “Penèlope también tenia derecho a querer (esta frase no la diría nunca en voz alta). Penèlope 
amaba como había que amar a todo un rey: con placidez y humildad (mi mujer está como 
amodorrada, me decías). Circe, furiosa y enamorada, los encantaba. Igual que Norma.” ( 1993:33)

Penèlope, soubesse que ele regressaria quando se apagasse a chama que
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as mulheres independentes, como Calipso e Natália, que cuidam de si e são

capazes de viver em igualdade com o amado.

Natàlia angustiava-se ao pensar nas contrariedades enfrentadas pelas

Todas as mulheres, exceto Penélope, seriammulheres quando amam.

condenadas por amar? Mas nem todas foram transtornadas pelo amor como

afirmou o poeta:

Incomodava a Natàlia o fato de a tradição sempre dar razão aos homens,

nunca às mulheres. Jordi era o tipo de homem que estava aprendendo a dar

razões da mulher que não esperou o marido. Quais as situações vividas por ela?

Quais os motivos da traição? Afinal, não havia sido ela traída antes, quando o

marido, Agamêmnon, sacrificou a filha Ifigênia? A postura não é simplesmente de

defesa, mas de reavaliação. A personagem nunca foi vista com outros olhos, de

modo que pudesse ser compreendida em sua totalidade. Além de Penélope, a

84 “A todas las mujeres, por muy honestas que sean, se les trastoma el cerebro con eso del amor... 
Pobres, dice el poeta. Ya pueden las mujeres amar empujadas por el deseo, que, por muy 
honestas que sean, lo tendrán que pagar. Todas, salvo Penélope, victoriosa porque sufrió, serán 
condenadas. Mirad a Clitemnestra, la madre herida. <j,Cuál fue su pecado? ^Amar a Egisto o no 
haber sabido esperar?" (1993:35)

“Per molt honestes que siguin, totes les dones se senten 
regirades amb això de l’amor... Pobres, fa el poeta. Já poden les 
dones estimar empeses pel desig. Per molt honestes que siguin, ho 
hauran de pagar. Totes, tre de Penélope, la victoriosa perquè 
sofria, serien comdemnades. Mireu Clitemnestra, la mare ferida. 
Quin fou el seu pecat? Estimar Egist o no haver sabut esperar?” 
(igos^s)84

razão à voz feminina. Reflete sobre o porquê de ninguém ter pensado nas
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personalidade de outra esposa, com suas forças e fraquezas, precisava ser

compreendida.

O poeta elogiou Agamêmnon por destruir uma cidade toda, mas não se

lembrou de ao menos comentar quais foram os motivos que levaram a esposa a

não esperar o marido.

Agnès, a personagem que parece mais se aproximar do modelo de

Penélope, aguardava a volta de Jordi. Certamente ele regressaria, pois, como

dizia sua mãe, havia encontrado nela o que não encontraria em outra mulher, era

preciso saber esperar: “Teixiria al seu voltant el somni de 1’espera i estimaria fins a

morir el símbol de la tornada: el necesser damunt 1’altar de la cambra de

Escrevia cartas para sensibilizar o marido, construindo a sua

trama de palavras. Em alguns momentos, entregava-se às lágrimas. Sentia-se

cansada e o choro a dominava. Quando ficava nervosa, não ouvia os chamados

A situação vivida por Agnes estava, de algum modo, conduzindo-a ao

destino de Penélope, ou seja, chorar a partida do marido e ter paciência, afinal ele

haveria de voltar. Paciência era o que aconselhava a mãe. Natàlia tinha razão por

temer as semelhanças que ela mesma via entre Agnès e Penélope. Afinal,

realmente havia em Agnès muito da mulher “vencedora” da Odisséia que soube

aguardar entre lágrimas a volta do marido, tecendo enganos.

controle, abraçava os meninos e sorria confiante de que haveria “o regresso”.

bany.”(1993:53)85

85 “Tejería a su alrededor el suefio de la espera y adoraria hasta la muerte el símbolo de su 
retomo: el necessaire sobre el altar del cuarto de bano.” (1993:66)

dos filhos e eles não compreendiam bem a situação, mas logo retomava o
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Os versos do poeta grego incomodavam Natàlia que imaginava o que se

passou na mente do mesmo, para dizer que o amor transtorna o cérebro das

(1993:45). Será que Norma tinha

razão quando disse que todas seriam as grandes perdedoras? Todas possuíam

um pouco de cada uma das mulheres de Ulisses:

Quando Natàlia começou a participar das reuniões do partido, ela

procurava sempre se arrumar, de modo especial. Para conquistar Jordi, Natàlia seI

apresentava com modelos diversos: “ I em vestia mig de vamp, de fotografa activa

o de dona madura i displicent.” Imagens de três mulheres diferentes. Pode-se

associá-las às mulheres que estiveram com Ulisses na Odisséia: Circe seria a

arrumar de uma forma que pudesse chamar a atenção de Jordi, não de maneira

consciente, pois afirma que só compreendeu isso depois, que era como se

quisesse representar diversos papéis.

“vamp”, Calipso a fotografa ativa e Penélope a mulher madura. Ela procurava se

86 “muy honestas que sean”. (1993:56)
87 “...hemos rechazado las armas tradicionales de la sumisión, de la resignación, de la idealización 
de eso que llaman nuestro «espíritu» hemos sido Penélopes, pasado por la etapa de Circe -4a 
etapa en que te vengas del sexo hechizando a los hombres-, y quizá no tenemos la suficiente 
inocência para hacer de Calipso.” (1993:62)

“... hem rebutjat les armes tradicionais de la submissió, de la 
resignació, de la idealització d’això que han dit el nostre «esperit», 
hem estat Penélopes, hem passat per l’etapa de Circe - 1’etapa en 
què et venges del sexe tot encantant eis homes -, i no tenim, qui 
sap, prou innocència per a fer de Calipso” (1993:50)87

mulheres por “molt «honestes» que siguem”86
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Ela via os companheiros de partido como homens que não haviam vivido

uma vida normal, com casa e família. Poucos tinham a sorte de possuírem uma

mulher que os acompanhasse em tudo e que soubesse esperar. Essas Penélopes

não tinham os maridos perdidos no mar, mas sabiam que estavam em uma

guerra que se perpetuava; muitos haviam participado de movimentos de

resistência ao franquismo, tinham passado por prisões e torturas durante os

anos de maior repressão do regime ditatorial.

Com o fim do relacionamento com Jordi, Natàlia sentiu que não possuía

forças para começar novamente. Agora o que podia fazer era esperar que algo

indeterminado, perdido em um mar desconhecido,voltando para os seus braços.

Ela cumpre o “destino” de Penélope, mas também o de Calipso; pois a deusa

após viver algum tempo com Ulisses, foi obrigada a deixar que ele regressasse

para os braços da esposa. Jordi, depois de anos como seu companheiro, também

volta para Àgnes. Jordi, um Ulisses que sempre quer partir, andar, conhecer novas

aventuras, conquistar outras mulheres.

“EI bramul del mar m’acompanya en aquesta soledat que tot just 
comença. Una soledat mig voluntária. En realitat, durant tota la 
meva vida no he estat sinó decidint d’estar sola precisament quan 
he de trencar amb algú, o amb un record, o amb una ciutat. No sé 
pas on acaba la soledat i on comença 1’autonomia. Per això em fan 
tanta gràcia aquestes feministes joves i boniques que tenen el deler 
de ser autònomes. És gairebé impossible e reconèixer la frontera 
entre l’una i l’altra. Vols ser autónoma quan t’has sentit esclava. I jo 
no me’he sentit mai esclava de tu, Jordi. Ara tornaré a ser una

novo ocorresse em sua vida. Era necessário esperar por um Ulisses
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Natàlia se sente triste e sozinha com o fim do relacionamento com Jordi e

reflete sobre a autonomia e a solidão, pois para ela uma pressupõe a outra. Sofre

com a dificuldade de compreender a partida do amante. O que fazer? Como

recomeçar a vida, quando tudo parece ter perdido o sentido? Resta-lhe a espera,

que se lhe afigura triste e longa. Sua dor se reflete no isolamento e em um futuro

de espera. Do quê? Ela não sabe. Talvez a de um novo amor? Talvez a da

velhice? Envelhecer e ver envelhecer as coisas que estão à sua volta. Saber

envelhecer com dignidade era o que lhe aconselhava Norma.

O retorno de Jordi para casa não concretizou a idéia de um Ulisses

voltando ao lar e sendo recebido com alegria pela esposa. Agnès, apesar de

esperá-lo durante todo o tempo em que ele esteve com Natàlia, não o aceitou.

Não entendia ela mesma o que se passava, no entanto, sabia que não o queria de

volta. Agnès em súbito reconhecimento de uma verdade incompreensível, que a

despojou das ilusões cotidianas, entregou-se a um nova realidade, distanciando-

se da figura de Penélope. Equilibrando-se sobre si mesma, sem compreender

exatamente o que estava acontecendo em seu interior, ela recusou o homem

fantasma tenaç que espera. Qué és el que espero, Jordi?” (1993: 
60)88

88 “EI bramido del mar me acompana en esta soledad que está empezando. En realidad, durante 
toda mi vida no he hecho otra cosa que decidir estar sola precisamente cuando he de romper con 
alguien, o con un recuerdo, o con una ciudad. No sé dónde acaba la soledad y dónde comienza la 
autonomia. Por eso me hacen tanta gracia esas feministas jóvenes y guapas que anhelan ser 
autónomas. Es casi imposible reconocer la frontera entre una cosa y outra. Quieres ser autónoma 
cuando te has sentido esclava. Y yo nunca me he sentido esclava contigo, Jordi. Ahora volveré a 
ser un fantasma tenaz que espera. <í,Qué es lo que espero, Jordi?” (1993:74)
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amado, quando esse acreditou que era chegada a hora de retornar ao lar,

pensando poder recompor a ordem anterior de sua vida.

personagens da Odisséia. Natàlia, em alguns momentos, aproxima-a de Circe:

“He parlat de Circe (o de la Norma). Després parlaré de Calipso. Va néixer amb

l’olor del sexe...” (1993:27)89 Ela será qualificada pela amiga com adjetivos que a

relacionam com Circe: vivaz, sensual e astuta. Para Natàlia, Norma encantava os

homens, pois necessitava da paixão para poder escrever.

Natàlia sentia inveja de Norma, para ela, a amiga agia como uma grande

sacerdotisa sempre procurando conduzir tudo, nunca queria renunciar a nada:

Entre as personagens do romance, Norma é a que pode ser aproximada do

perfil de Clitemnestra. Ela, assim como a esposa do grande rei grego, também

traiu o marido, no entanto, sabemos que isso para Ferran não foi um problema.

Ele aceitou a traição, isso lhe era cômodo, pois apressava a separação que ele

89 “He hablado de Circe (o de Norma). Después habraré de Calipso. Nació en olor de sexo...” 
(1993:34)
90 “Ni al mundo de los hombres ni a ser plenamente mujer. Quiere estar en todas partes. Quiere 
decidir como la sacerdotisa, sobre la vida de los demás. Quiere vivir el amor de amante y de 
madre de una manera absoluta, quiere ser una artista. No sé cuántas Normas conozco: la 
escritora, la periodista, la madre, la amante. Siempre es la protagonista. Quiere vivir de una 
manera intensa la vida privada y la vida pública. jHuff! No la puedo seguir. Se me escapa.” 
(1993:45)

“Ni al món deis homes, ni a ser plenament dona, Vol estar a 
tot arreu. Vol decidir, com la sacerdotessa, la vida deis altres. Vol 
viure 1’amor d’amant i de mare d’una manera absoluta, vol ser una 
artista. No sé quantes Normes conec: 1’escriptora, la periodista, la 
mare, Tamant. Sempre és la protagonista. Vol viure de manera 
intensa la vida privada i la pública, ufl, no la puc seguir. Se 
m’escapa.” (1993-.36)90

Assim como Natàlia e Agnés, Norma também é comparada às
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tanto desejava. Tornou-se fácil abandonar Norma e seguir sua vida ao lado de

outra mulher, sem culpa ou remorso.

O modo apaixonado como Norma vivia causava medo em Ferran, talvez por

isso ele não pudera continuar ao lado dela. Para Ferran, a mulher o provocava.

Ele queria fugir da vitalidade de Norma, da força que ela possuía:

A mulher inventava os amantes para atingir o marido, queria verificar se ela

ainda a amava:

91 “Norma es irracional y apasionada, es una mujer, Norma me atosiga y conviene que pase de 
largo. Cuando me dijo, me he enamorado de otro hombre, pensé que si las cosas se acaban, se 
acaban. <j,Para qué sufrir? Dejaba las cartas de su amante por todas partes, <í,es que esperaba que 
yo dijera algo? Si amaba a otro hombre yo tenía que estar de acuerdo, <j,por qué me decía, pues, 
que no me había dejado de amar? No la entiendo.” (1993:182-183) 
92 “Nada de mí, nada de nuestra relación, nada de hacer un esfuerzo. “Bien, de todas maneras me 
siento liberado.” Y yo me vi como una vieja a la que le dan una medalla de oro el dia del homenaje 
a la vejez. Errtrecerré los ojos, no queria que Ferran me viera llorar. Nunca sabría que me 
inventaba amantes, hombres que me amaban, sólo para que él me hidera caso. Le decía hoy 
salgo com fulanito, y Ferran no decía nada. Me ha telefoneado Jordi Soteres, estoy contenta, hace 
mucho tiempo que no nos vemos. Pero él se encerraba en el despacho.” (1993:184).

“Res de mi, res de la nostra relació, res de fer un esforç. “Bé, de tota 
manera, me’n sento alliberat.” I jo em vaig trobar com una vella a qui 
donen una medalla d’or el dia de Thomenatge a la vellesa. Vaig 
aclucar eis ulls, no volia que en Ferran em veiés piorar. Mai no 
sabria que nTinventava amants, homes que nTestimaven, només 
perquè ell em fes cas. Li deia, avui surto amb en tal, i en Ferran no 
em deia res. M’ha telefonat en Jordis Soteres, n’estic contenta, fa 
molt de temps que no ens veiem. Però ell es tancava al despatx.” 
(1993:154)92

”La Norma és irracional i apassionada, és una dona, la 
Norma rríabassega i convé que hi passi de llarg. Quan em va dir 
que s’havia enamorat d’un altre home, vaig pensar que si les coses 
s‘acabaven, s’acabaven. Per qué patir-hi? Em deixava les cartes 
del seu amant per tot arreu, és que esperava que jo hi digués 
alguna cosa? Si estimava un altre home ho havia de trobar bé, per 
qué dir-me, doncs, que no nThavia deixat d’estimar? No l’entenc.” 
(1993:153)91.
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No entanto, a traição se concretiza quando ela conhece Alfred e vive com

ele momentos de dúvida e paixão. Ele também era casado e, depois de algum

tempo, optou por ficar com a esposa. Norma então procurou retornar sua vida

sozinha, voltando-se para literatura.

Sua relação com Clitemnestra também se dá pelo fato de, como afirma

Natália, ela sempre querer o comando das coisas, desejando construir o próprio

recusou-se a cumprir um destino de espera. Ela não sofreu resignada as dores da

perda da filha, Ifigênia, como esperavam os homens, e também não ficou chorosa

à espera de Agamenon; quis viver o seu amor pelo ambicioso Egisto.

Norma pode ser considerada uma Circe contemporânea ou um novo perfil

personalidade, como fizeram parte do caráter tanto de Circe quanto de

Clitemnestra.

explicitamente o alter-ego de Roig. Ela é a escritora eNorma é

percebemos que a ela é reservada a função de construir e organizar parte do

romance. Representar a vida através da escrita, esse era o seu trabalho. Com

suas palavras, ela deveria retratar o mundo, recuperar histórias, como a de Judit e

Kati e a dos prisioneiros dos campos de concetração. No entanto, não se tratava

somente de reproduzir a realidade, era preciso também montar um infinito

mosaico da vida.

Através das reflexões da personagem, perceberemos que as posições da

escritora Roig estarão sendo apresentadas. Norma reflete sobre as dificuldades

de Clitemnestra. Afinal, força e arrebatamento fazem partem de sua

destino. Afinal, a “madre Herida”, como Clitemnestra é chamada por Roig,
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de escrever, os sofrimentos, os entraves internos e externos que afetam a relação

do escritor com a palavra. Em vários momentos, percebemos que a escritora está

entre os limites da realidade e da ficção. Escrever para entender, escrever por

não entender. Ao escrever busca-se a si mesma, busca-se o outro, busca-se o

secreto, nas emoções, nos sentimentos, nas coisas.

Algumas metáforas para a escritura estão presentes no romance, inclusive

a questão do tecer. O ato de tecer, de algum modo, está relacionado à espera.

Tecer e esperar. O tempo da criação. A passagem das horas. Começar a fiar

dentro de si, para tecer, laboriosamente, suas histórias repletas de realidade e

ficção. Se Penélope tecia enganos, Norma tecia suas histórias, assim como

Montserrat Roig.
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IV. 4. 2. Os homens e suas guerras perdidas

“Todo se ha roto ene! mundo.

No queda más que el silêncio.

(dejadme en este campo

Federico Garcia Lorca

A guerra tem aparecido em muitos poemas e romances como elemento da

convenção a propiciar a construção da personalidade do herói ou a permitir que o

simplesmente de uma imagem da convenção, apesar de aparecer tantas vezes

relacionada ao universo masculino, tendo o poema de Homero como referencial

presentes no romance são seres que se envolveram de algum modo na luta contra

o franquismo, seja nos anos nos quais se viveu o conflito direto, durante a Guerra

Civil, ou nos longos anos de ditadura em que as batalhas ocorreram na

clandestinidade e nos porões do cárcere.

Na Ilíada, Homero narrou a Guerra de Tróia, os elementos motivadores do

conflito, os homens abandonando esposa e lar para partirem em conquista da

cidade inimiga. Quando voltaram, eles trouxeram consigo os louros da vitória, pois

destruíram os inimigos e a cidade de Tróia. Na Odisséia, onde há a narração das

llorando.)”

uma realidade não muito distante no tempo. As personagens masculinas

básico. Neste caso, as batalhas às quais o romance alude foram travadas em

heroísmo se revele. No romance L’hora violeta, a guerra não se trata
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retorno de um herói, pois ele venceu todos as dificuldades criadas pelos

implacáveis deuses para impedi-lo de voltar ao lar. Não veio cabisbaixo, afinal era

um guerreiro vitorioso. Ulisses, o protegido de Atena, sabia como guerrear, por

isso o poeta lhe dedicou todo um poema.

Os homens retratados no romance não sairam de um mundo heroico e

mítico, onde poderiam superar todas as dificuldades por maiores que fossem,

como as personagens do poema. A guerra à qual o romance faz referência,

relaciona-se à realidade recente da história do país. Os homens retratados

representam os seres que lutaram na Guerra Civil espanhola, um conflito que

transtornou suas vidas. São personagens de duas épocas diferentes: os primeiros,

são os republicanos que perderam a guerra e depois de passarem anos em

campos de concentração, em prisões horríveis, retornam ao lar. Os outros são os

que não viveram diretamente a Guerra Civil, não estiveram nos campos de

batalha, pois ainda não possuíam idade suficiente para combater ou ainda não

haviam nascido e travaram suas lutas depois, envolvidos em movimentos

as batalhasestudantis e operários. A guerra de certo modo se manteve,

continuaram durante muitos anos, pois aqueles que não aderiram às diretrizes do

regime ditatorial continuaram lutando na clandestinidade para que houvesse a

ruína dos pilares da ditadura. A luta, muitas vezes, colocava-os nas mãos de

torturadores, nos porões da ditadura. No entanto, seus anseios se encaminhavam

para a chegada de dias mais amenos em que pudessem viver a liberdade.

peripécias de Ulisses, durante a longa viagem de regresso, também temos o
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Joan, pai de Natália, é de um dos homens que lutou durante a Guerra Civil.

Finda a guerra, com a vitória de Franco, foi encarcerado e passou por um campo

de concentração. Quando retornou ao lar, após anos preso, já não era o mesmo

homem. Ele trazia o medo no fundo dos olhos. Judit, assim como outras mulheres

espanholas, aguardou a volta do marido. Ela sabia, antes dele voltar, que não

receberia o Joan de outrora. Judit registra em suas anotações lembranças do

reencontro após os anos de regime concentracionário:

Joan era um homem que não tinha medo de chorar. Quando regressou do

campo de concentração, entregou-se às lágrimas. Naquele momento, ele ainda

falava dos horrores e jurava vingar-se, mas não possuía forças para continuar

lutando. Todos os seus companheiros haviam desaparecido. Segundo o que ele

escrevia em cartas para Judit, o que o manteve vivo na prisão foram as

recordações dos seus desejos, principalmente a vontade de estar ao lado dela.

93 “Me lo han dicho, por fin, manana liberarán a Joan. Casi cuatro anos en el campo, tres anos y 
diez meses. Me encuentro fatigada, y no sé si nuestro cuerpo se habrá convertido en un 
enemigo... He de estar preparada para todo, para encontrar a un hombre más viejo, quizá con ojos 
impermeables. He visto otros presos así. Todos vuelven de la misma manera, sin ânimos para 
vivir. Me han dicho, no te preocupes, Judit, es el mismo de siempre. Nunca he renunciado a ... i,a 
qué? No podia renunciar a nada porque no tenía nada. Nada. Mi preso. Me han dicho, todavia te 
recuerda.” (1993:120)

“M’ho han dit, per fi demà allliberaran en Joan. Quasi quatro anys al 
campo, Tres anys e deu mesos. Em sento fatigada, i no sé si el 
nostre cos no es deu haver convertit en un enemic... He d’estar 
preparada per a tot, per a trobar un home més vell, amb eis ulls 
potser impermeables. N’he vistos d’altres, de presos. Tots tornen 
de la mateixa manera, sense esma per a viure. M’han dit, no et 
preocupis, Judit, és el mateix de sempre. Mai no há renunciai a ..., 
a qué? No podia renunciar perquè no tenia res. Res. El meu pres. 
M’han dit, encara et recorda.” (1993:98)93
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Ele deixou de falar sobre seus sofrimentos. Suas conversas com Judit eram

curtas, isso não a incomodava, pois ela também optou pelo silêncio. Não era um

homem que desmonstrava revolta; sua dor ficara encoberta, guardada em sua

memória. Talvez buscasse uma forma de esquecimento que lhe possibilitasse

segurança. No entanto, a sombra do sofrimento rondava sua vida: a doença de

Judit, a solidão, a incompreensão dos familiares e por fim a loucura.

Joan foi uma testemunha silenciosa dos horrores da Guerra Civil e dos

campos de concentração. Foi difícil para ele percorrer o caminho dos vencidos,

não escolhera esta rota, fora obrigado a aceitá-la. Nos anos da ditadura de

Franco, Joan viveu uma existência isolada, rejeitando sua condição de “derrotado”

e todas as formas de autoritarismo, fechou-se em uma praxis individual e solitária.

Mergulhou em um universo criado por ele mesmo, no qual Judit era a rainha, pois

Eleele se dedicou somente ao amor incondicional que sentia pela esposa.

mantinha-se ausente da realidade. Com a morte de Judit, o alheamento se

intensificou e Joan entregou-se à loucura.

De certa forma, o comportamento de Joan, nos anos posteriores à Guerra

Civil, em função dos sofrimentos e vivências anteriores, revela um desinteresse

pelo próprio passado. No entanto, ele era um cativo de outrora, pois suas atitudes

indiferentes refletiam o vazio causado pelos horrores da guerra e pela derrota. Seu

comportamento revelava elementos de sua frustração. Em sua memória ficaram

os fantasmas do tempo passado, guardados pelo seu silêncio. Ele representa os

muitos homens que foram duramente castigados por não serem partidários de

Franco.
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A mulher aparece novamente como o ser que aguarda o homem voltar da

guerra, que o recebe e o consola como a um menino. No caso destes homens,

não ocorre o mesmo que na epopéia em que o herói traz consigo os louros da

vitória, como Ulisses, que vagou por longos anos perdido no mar, chega e vence

os pretendentes, recebendo de volta a pátria e a esposa. Esses guerreiros

voltavam derrotados.

Jordi Soteres, Ferran e Germinal estão entre os homens que travaram a

luta no período da ditadura, formando um exército desconhecido, inconformados

com os longos anos de repressão. Eles estiveram envolvidos na lutas estudantis,

tornaram-se militantes do partido na clandestinidade e acabaram na prisão, de

onde não guardaram boas lembranças.

Entre os homens que aparecem nas narrativas de Roig, a personagem

Jordi Soteres recebe um certo destaque, em virtude de suas relações com as

mulheres presentes na narrativa: Natàlia, Agnès e Norma. O seu caráter

conquistador se contrapõe a sua fidelidade às questões políticas, às lutas contra o

regime ditatorial durante os anos de faculdade, à militância no “partido”. Ele, entre

todos, apesar dos contratempos, ainda mateve a esperança.

em Ramona, adeu, um dos primeirosJordi, que já estava presente

romances escritos por Montserrat Roig, era um líder estudantil, bastante sedutor,

que se envolve emocionalmente com uma das personagens que protagoniza este

romance, Mundeta. Ela se encanta com os discursos do moço nos movimentos

estudantis e não resiste ao seu jeito sedutor. Natàlia, apesar de mais velha que

ele, também foi seduzida por sua forma de acreditar nas causas e empreender as
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lutas, tanto que passou a frequentar as reuniões do partido somente para estar ao

lado dele. Agnès da três é a que mais se envolveu: casou-se e passou seis anos

de sua vida vivendo como se estivesse num mundo de fantasia. Ela só podia ver o

mundo através dele. De alguma forma, a sua personalidade e o fato de ser a mãe

dos seus filhos fez dela a mais próxima do modelo de Penélope. Até com Norma

feminina, pregada por ela mesma, e, numa tarde, manteve uma relação sexual

com ele. Natàlia comenta o fato em suas reflexões.

Jordi apresenta características um pouco diferenciadas dos outros homens,

pois ele procura compreender as mulheres e dar razão a elas. Em certos trechos

da narrativa, a personagem também é comparada ao herói da Odisséia. Natàlia

procura verificar em que medida Jordi se aproxima ou se distancia de Ulisses. No

entanto, ela teme que ele com isso pense em Agnès, como Penélope.

pelos deuses, que revelam clara preferência pelos guerreiros. Ulisses é um herói

de guerra, um vitorioso nas batalhas; como escreveu Roig é amado pelos deuses

porque conhece as artes da guerra. No entanto, esse não será o aspecto

escolhido por Natàlia para estabelecer as comparações entre Jordi e Ulisses, pois

o que lhe interessa é o fato de o homem ser o pivô da história amorosa, centro e

objeto de uma disputa entre as mulheres. Por isso, Natàlia busca as razões que

na análise das

personagens femininas e suas relações com o poema.

fazem de Penélope a vencedora, como mencionamos

Na epopéia grega, a figura masculina surge sempre protegida e amada

houve um envolvimento, pois a personagem deixou de lado a solidariedade



147

Natàlia chega a se perguntar se Jordi não é, como Ulisses, um homem

que compreende muito da arte de guerrear e governar, mas que, como todos os

outros homens, não sabia nada dos sentimentos, pois não conseguia demonstrar

suas emoções. Ela se pergunta que poder possui sobre Jordi, pois não pode

retê-lo para sempre:

Jordi não pode diretamente ser enquadrado como mais um espelho do

modelo de Ulisses, pois o mundo já não comporta esse tipo de herói; suas lutas

são muito diferentes das do protagonista do poema. E a intenção da narradora

também não foi criar um novo Ulisses. No entanto, há em Jordi algo de Ulisses.

Ele também vive como se sempre tivesse que partir, à procura de outras terras, na

conquista de outros amores, em busca de braços que possam lhe oferecer aquilo

que as suas lutas não conseguiram lhe dar: segurança e serenidade. Não se trata

94 Sí, querido Jordi. Ulises sabia mucho de guerrear y de gobernar. Y de ser valoroso hasta la 
muerte. A Ulises no le amaban los dioses porque sabia amar, sino porque sabia combatir. Estaba 
hecho para la lucha y para organizar su pequeno país. Circe, Calipso y Penélope, sabias desde 
que la luz del sol calentó la Tierra, conocían los caminos para tenerle (y yo no he sabido retenerte, 
<i,cuál es mi papel?). Las primeras, para entregarse a él. Penélope, para conservale. Calipso y 
Circe, aunque inmortales, sabían que, a la larga, le habrían de perder. Penélope, que sólo era una 
mujer de paciência levítica, saldría triunfadora (la más fuerte, ya ves). (1993:31)

“sí, estimat, Ulisses en sabia molt, de fer la guerra i governar. I 
de ser coratjós fins a la mort. Ulisses no era estimat pels déus 
perquè sabia estimar sinó perquè sabia combatre, Havia estat 
fet per a la lluita i per a organitzar el seu petit país. Circe, 
Calipso i Penélope, sàvies des que la llum del sol escalfà la 
terra, coneixen eis camins per a tenir-lo ( i jo no he sabut 
retenir-te, quin és el meu paper?). Les primeres per a lliurar- 
s’hi, Penélope per a conservar-lo. Calipso i Circe, per bé que 
immortals, sabien que , a la llarga, 1’haurien de perdre. 
Penélope, que no era més que una dona de paciência levítica, 
en sortiria triomfadora (la més forta, saps).” (1 GOS^õ)94
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de um homem que possa viver ao lado de uma só mulher. É como se sempre

quisesse viver sem limites, percorrendo mundos. Necessita de aventuras, de

encontros furtivos e por isso parece encontrar em Agnès a pessoa ideal, pois,

segundo Natàlia, a esposa não lhe cobrará muito e ele poderá envolver-se

também com outras mulheres. Agnès que poderia ser o seu porto seguro, a

surpreende, não o aceitando mais quando ele decide retornar. Sua volta não

significava, todavia, que não havia conseguido viver sem a mulher amada. Voltava

por puro comodismo ou por acreditar que a esposa pudesse lhe dar a liberdade

que a amante não lhe oferecia. Mas há o elemento surpresa, Agnés não é uma

mulher do passado e não pode viver simplesmente como Penélope, do mesmo

modo que Natàlia não era uma Calipso, uma deusa feiticeira capaz de enfeitiçá-

lo, seduzi-lo e prendê-lo ao seu lado durante tantos anos.

Jordi esteve preso e fora torturado. Não entregou ninguém e tornou-se um

exemplo, um símbolo de resistência. E, pelo menos para os companheiros, era

um herói. “ Però tu has estat a la presó, a tu t’han torturat, has estat un herói,

difícil de imitar. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, da sensação de um

acreditava que era possível manter a esperança e confiava na vitória.

A relação entre Ferran e Norma se estabeleceu com mais equilíbrio, ou pelo

menos, aparentava ser uma relação mais apoiada no diálogo, do que as relações

95

mulher que o esperaria para sempre e eternamente em ítaca, também o

“ Pero tú has estado en la cárcel, a ti te han torturado, has sido un héroe, Jordi. Un modelo.” 
(1993:71).

heroísmo vazio, como um Ulisses cheio de obstinação e resistência, ele ainda

Jordi. Un model.” (1993:57).95 Um modelo forte e difícil de destruir, mas também
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dos outros casais presentes na narrativa. No entanto, também este casamento

terminou com a separação. Os dois não puderam mais se entender, faltava-lhes o

ponto de contato. Os caminhos estavam se alterando e não houve mais

possibilidade de compreensão.

Ferran procurou se envolver com as situações do partido, fugindo ao

contato com Norma, de suas história, de suas cobranças. Não desejava construir

bastava ignorar alguns dos acontecimentos para quereflexões; para ele

houvesse o rompimento definitivo.

As guerras foram perdidas, porém ainda havia a luta, só que esta já não

era a mesma para os dois. Ferran e Norma não estariam juntos. Ele encontrou

novos caminhos de luta nas disputas do partido. Mas alguns acontecimentos o

marcaram: a morte do campanheiro de partido, Germinal, simbolizou também a

morte de um tempo, de certo tipo de luta, de resistência ao regime franquista. A

frase “En Germinal s’ha mort aquest matí” (1993:147)96 é repetida muitas vezes,

em meio às suas reflexões que passam pela relação com Norma, pelo contato

com o amigo, pelas disputas no partido. A situação o obrigou a refletir. Quais

seriam os caminhos a seguir a partir de agora? Para ele, pareceu-lhe que

chegava um tempo no qual tudo estava em queda. Ele, também como Ulisses,

queria esconder suas lágrimas, não suportava que Norma o visse chorar e não

podia se mostrar frágil e debilitado para mulher.

Norma compreendeu que havia perdido uma parte de seu cotidiano e

procurou reconduzir sua vida, reprogramando suas tarefas, produzindo literatura,

96 “Germinal ha muerto esta manana” (1993:175)
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resgatando o passado de outras mulheres e sentindo-se viver um pouco na

história narrada. Depois de anos compartilhando suas vidas, era preciso entender

que a separação se tornara inevitável.

Ferran sente dificuldade para atender aos apelos da mulher, mas ela insiste

o tempo todo para que ele a ouça. Apesar de sentir o amor que a esposa ainda

nutria por ele, Ferran não conseguia mais ouvir suas palavras. Seu desejo era

colocar em ordem os detalhes de sua vida, queria recomeçar. Ela parecia ter

consciência de que estava encerrada uma época, uma maneira de luta; ele ainda

queria acreditar e se preparava para viver uma grande vitória. Assim como outros,

havia deixado parte de si nas lutas, no cárcere franquista. Precisava agora de

muito empenho na restauração de si, o mesmo empenho que acreditava deveria

ser dedicado à restauração do país.

As lembranças do cárcere incomodavam Ferran, que procurava esquecer

desaparecer. O passado ajudava-o a tentar entender o que sentia:

97 “O vuelven a mí los dias helados de la cárcel de Soria, los largos paseos con los pies ateridos, 
las manos que casi reventaban llenas de sabanones, como cuando éramos ninos, los breves 
encuentros en el patio. Los dias de la carcel me vienen a la memória como un paseo entre el frio 
y la desolación. El miedo a sentimne asediado por companeros más graníticos, más fuertes. Que

“O em retornen eis dies gèlids de la presó, a Sòria, les llargues 
passejades amb eis peus balbs, pel pati, les mans plenes de 
penellons, com quan érem nens, les breus trobades en rotllanes. 
Uestada a la presó em ve a la memória com un passeig entre 
parèntesi. La por sentir-me abassegat per companys mês 
granítics, mês forts. Que rrfobligaven a prende decisions a cada 
moment. I les converses amb en Germinal, fill de pare anarquista, 
comunista convençut fins al moll de lós... En Germinal creia en el 
final feliç de la nostra lluita, creia en la moral collectiva, en quê el 
marxisme era un camí fressat i directe cap a la felicitat del món.” 
(1993:150-151)97

tudo o que viveu naqueles dias, no entanto, os acontecimentos não podiam
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compreendera, antes de Ferran, que já não era mais possível, salvar o partido,

não significava quase nada ser comunista. Segundo Ferran, ele semblava un

profeta enfollit per la sorra del desert.” (1993:156)", ou seja, havia se tornando

um João Batista que estava prestes a perder a cabeça. Ferran não queria aceitar

que as mudanças chegavam a tal ponto, pois suas lutas e, portanto, suas vidas

simplesmente. Ele queria alimentar o rescaldo revolucionário dentro do partido, o

leninismo, os ideais de luta. Germinal não passava, para ele, de um sonhador de

visão estreita.

Talvez,da prisão.Germinal após saídaDistanciou-se de a

Mesmo na política agia com certa incredulidade, pois não enxergava grandes

possibilidades e era inseguro: “Fèiem política com si naveguéssim de port en port

Ferran não gostava de ficar remoendo lembranças, na verdade gostaria de

deixar todos as suas recordações no passado:

me obligaban a tomar decisiones en todo momento. Y las conversaciones con Germinal, hijo de 
padre anarquista, comunista convencido hasta la medula... Germinal creia en el final feliz de 
nuestra lucha, creia en la moral colectiva, creia que el marxismo era un camino trillado y directo 
hacia la felicidad del mundo.” (1993:179)
98 “...parecia un profeta enloquecido por la arena del desierto” (1993:186)
99 “Hacíamos política como si navegáramos de puerto en puerto aun sabiendo que nadie nos 
esperaba.” (1993:182)

sabent que no ens esperava ningú.” (1993:152)"

verdadeiramente, nunca tivesse havido uma grande amizade; também não era

perdiam o sentido. Ele não poderia encerrar-se em casa e aguardar

tempo para grandes amizades pessoais. Sempre fora mais frio que o amigo.

Antes de morrer, Germinal era um foco de desequilíbrio, pois
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Símbolo de um outro tempo, Germinal morre só. O amigo não vai nem ao

seu enterro. Sua morte foi provocada por sua imprudência, pois corria muito ao

dirigir, desafiando a morte, ou a vida. Durante toda a sua existência, Germinal

esteve envolvido com movimentos políticos, nas lutas contra a ditadura, inclusive

O grupo do qual fazia parte foi traído e todos o membrosna luta armada.

acabaram presos. Germinal foi condenado a quarenta anos de prisão, passou

muitos anos encarcerado, até que, com a morte de Franco, os presos políticos

havia assumido o papel de herói, pois era o que sabia fazer. Por isso ficou tão

perdido quando começou a procurar emprego. Sua vida era a luta e esta, pelo

menos nos moldes anteriores, havia acabado.

Ferran não conseguiu ir ao enterro de Germinal, porque o queria e sua

morte o incomodava. Norma descobriu quais eram as razões do marido, afinal, era

um homem que não sabia como viver, da mesma forma que Germinal. Era como

se resistisse a enterrar a outra metade de si mesmo.

100 “Y ahora borraré a Norma de mis pensamientos de la misma manera que olvidé la cárcel de 
Soria, los sabanones en las manos y el frio que me helaba los pies y no me dejaba andar. Y la 
soledad de la noche, sólo acompanada por los pasos de los guardias. No me va a ser difícil. Dejo 
mi vida atrás, ordenada en cajones que nunca volveré a abrir.”(1993:184)

“ I ara esborraré la Norma deis meus pensaments de la mateixa 
manera que he oblidat la presó de Sòria, eis penellons a les mans 
i el fred ais peus que no em deixava caminar. I la soledat da la nit, 
acompanyada només per les petjades deis guàrdies. No serà 
difícil. Deixo la meva vida al darrera, endreçada en calaixos que 
no obriré mai mês.” ( 1993:154)100

receberam a anistia. Estava com trinta e sete anos. Desde a infância sempre
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IV. 4. 3. A quebra dos modelos

Após todas essas considerações, o que podemos concluir é que em L’hora

violeta, Montserrat Roig não está retratando a história de heróis épicos, pois os

homens do seu tempo já não podem mais ser como Ulisses. O heroico da

epopéia já não pode ser narrado, pois as guerras estão perdidas, assim como os

ideais. Tampouco se relata ações. O que está em evidencia é o retrato de um

mundo de buscas, de encontros e desencontros, ligado sempre ao provisório e ao

efémero. Por isso tornam-se significativas as comparações com os modelos da

tradição, na medida em que se procura provar que eles não dão mais conta do

universo a ser relatado.

temos a impressão de que asEm vários momentos da narrativa,

personagens se encontram em um mundo destituído de sentido, onde tanto

homens quanto mulheres buscam redefinir os próprios caminhos e querem se

reinserir na vida. Natàlia, Norma e Agnès , por exemplo, procuram fugir ao eterno

feminino ao qual a mulher ficou presa, durante tanto tempo,

“destino” e procurando modificá-lo.

A valorização dos modelos clássicos das personagens femininas e

masculinas da grande epopéia, na construção das personagens do romance não

foi simplesmente um processo que se baseou nas personagens criadas por

Homero, para buscar uma filiação. As analogias dão-se pela aproximação e pelo

distanciamento, pois não há o enquadramento das personagens em um único

modelo. As personagens femininas transitam pelas várias imagens das mulheres

enfrentando o
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presentes na Odisseia, revelando suas dúvidas e suas carências algumas vezes

provocadas pela ausência da figura masculina, que ocorre mesmo quando o

homem se encontra presente, pois ele não é capaz de entender o que elas

sentem e pensam.

No romance, todas as mulheres possuem um pouco das personagens

femininas do poema. Roig procurou demonstrar, através das características de

cada uma das personagens, que todas possuem traços de Penélope, Circe,

Calipso e até mesmo de Clitemnestra, uma mulher desacreditada, segundo Roig,

conduzir seu próprio destino.

Não seria um absurdo ver nas personagens femininas da obra as várias

faces de uma mesma mulher, as faces da própria escritora, mas também de todas

as mulheres que ela conheceu ou com as quais viveu, pois as personagens talvez

representem a multiplicidade de elementos conformadores da feminilidade.

É a própria escritora que nos oferece as respostas às perguntas suscitadas

pelas analogias estabelecidas com a Odisseia quando, em seu livro Dime que me

quieres aunque sea mentira, Roig apresenta um longo comentário sobre uma

declaração da escritora Rosa Chacel:

“Rosa Chacel declaro en un periódico que si las mujeres 
querían incorporarse a la cultura tenían que empezar por la Odisea 
o el Antiguo Testamento, que es el más antiguo que tenemos. 
Según la escritora, allí están todas las mujeres, su vida espiritual, 
sus pecados y sus virtudes. Es una estupidez, afirmaba Rosa 
Chacel, lo de sentirse marginada de la cultura. Y terminaba: «Si no 
son capaces de seguir esta línea, que se callen.» Así pues, leed la 
Odisea y buscad si sois Helena, la castradora, si parecéis a la sosa 
de Nausica, si os reconocéis en la marrullera de Penélope o bien si 
habéis tenido que disfrazaros de hombre como Atenea, para que

porque seu grande crime fora o de querer atuar como um homem, querer
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Roig parece ter seguido os conselhos da escritora Rosal Chacel,

produzindo um romance no qual deixou bem evidente que realmente todas as

mulheres estavam na Odisséia, assim como todos os homens, apesar de lá serem

heróis.

A guerra é um elemento característico das epopéias clássicas, assim como

o herói, que representa o caráter de um povo. Em L’hora violeta, as características

Telémaco os haga caso. Ahora bien: yo no estaba en la Odisea, 
pero también estaba porque hay pocas obras literárias que sean el 
mundo, el mundo entero visto poéticamente, como es la obra de 
Homero. Porque yo también era lllises y Aquiles, el de los ojos 
ligeros, y Telémaco, el hijo de Ulises que escuchaba a Atenea, no 
nacida de madre sino de la cabeza del padre de los dioses, la diosa 
vestida de guerrero que poseía «pudor femenino». Las grandes 
obras de literatura escrita por los hombres ya no nos pueden 
persuadir en la realidad, aunque nos conmueven. Éste es su 
mistério.

Pero calculemos la jugada: si lo hombres han confundido las 
figuras míticas femeninas de la literatura y de la historia del arte 
com biografias de mujeres reales, nosotras no podemos hacer lo 
mismo. En ese caso leeríamos la literatura com mirada masculina. 
La identificación ha de ser poética: lo que no encontramos aqui 
pero es posible, a través de la palabra, en el universo imaginário. 
La literatura, tanto oral como la escrita, es un referente, no un 
relato interminable de vidas ejemplares. El arte nos hace sonar de 
otra manera y tenemos que convivir com el conflicto entre lo que 
denominados «real» y lo que planeamos como imaginário. De esta 
tensión surge el deseo de narrar, de sentimos narrados. Así, yo leo 
la Odisea como me da la gana. Contemplo las tragédias griegas 
com mis ojos, ya no estamos en la época en que Electra, Medea, 
Ifigenia, Clitemnestra o Antígona eran representadas por hombres 
que calzaban coturnos. Mi Clitemnestra es una mujer com un 
marido que se va a una guerra que ella no entiende, una madre 
que ve cómo su esposo le arrebata a la hija para inmolarla en 
sacrifício a los dioses y que se encuentra que este mismo hombre 
regresa de la batalla com una chica joven e inteligente. Mi 
Clitemnestra es una mujer de finales del siglo XX.

Pero el punto de referencia me lo dio un hombre del siglo V 
antes de Cristo.” (Dime que me quieres aunque sea mentira, 
1992:87- 88)
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dos heróis de guerra, escolhidas para a construção das personagens, não

correspondem às características do mundo épico. São homens comuns, seres que

viveram as experiências da guerra e a resistência ao poder repressivo.

O texto de Homero é a referência que a escritora usa para pensar o

presente e nesse presente nenhuma das personagens pode ser enquadrada em

um único perfil. Na verdade, as personagens são misturas dos modelos,

presentes na Odisséia. A integridade dos modelos não é mais possível.
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V. As relações com o passado concreto

“Alguém deve rever, escrever e assinar os autos do Passado

Cora Coralina

em A memória coletiva, apresenta elementosMaurice Halbwachs,

importantes para pensar nas relações existentes entre a produção literária de

Montserrat Roig e os acontecimentos históricos marcantes em seu país no século

XX.

No capítulo I do livro no qual Maurice Halbwachs discute as relações entre

“Memória coletiva e memória individual” ele afirma:

De acordo com ele, para que se testemunhe um fato que atingiu toda uma

população, osos

acontecimentos não precisam estar presentes, ou seja, é possível testemunhar

aquilo que não se presenciou, baseando-se no relato das recordações que

permaneceram na sociedade.

antes que o Tempo passe tudo a raso.”

“Fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas 
também para completar, o que sabemos de um evento do qual já 
estamos informados de alguma forma, embora muitas 
circunstâncias nos permaneçam obscuras.” (A memória 
coletiva, 1990:25)

“Assim, para confirmar ou recordar uma lembrança, as 
testemunhas, no sentido comum do termo, isto é, indivíduos 
presentes sob uma forma material e sensível, não são 
necessárias.” (A memória coletiva, 1990:27)

membros do grupo que diretamente vivenciaram
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Argumenta o autor que se nossa impressão ou conhecimento dos fatos

lembrança, nossa confiança na exatidão de nossa evocação será maior, como se

uma mesma experiência fosse recomeçada, não somente por uma pessoa, mas

por várias. O que torna muito mais forte as recordações é o fato de elas estarem

presentes em grande parte dos membros de uma sociedade, ou seja, em uma

memória que pode ser considerada coletiva.

Para Halbwachs, juntamente com lembranças reais temos lembranças

fictícias ou simuladas, ou seja, são recordações de acontecimentos que se

incorporaram à nossa memória, surgidas das impressões de outros, após

ouvirmos seus relatos. Ele acredita que na sociedade estão todas as indicações

necessárias para a reconstrução do passado que representamos de modo

incompleto e indistinto.

Ao lermos as observações de Halbwachs sobre lembranças que são

reconstruídas, encaminhamos nossas reflexões para o romance L’hora violeta, de

Montserrat Roig, no qual a individualidade se cruza com a coletividade, pois as

personagens-narradoras fazendo um relato das situações conflitantes e das

acabam produzindo também o relato das perdas daperdas de suas vidas,

Espanha, ou pelo menos de parte da população espanhola que pode se

reconhecer no que foi narrado.

As referências históricas se centralizam em alguns momentos: o período da

Guerra Civil espanhola, da II Guerra Mundial, da ditadura de Franco e dos anos

posteriores à morte do ditador. As referências históricas não são meros indicativos

apoiar-se também sobre a lembrança dos outros e não somente sobre nossa
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temporais; elas estão diretamente relacionadas com o enredo, com a construção

das personagens. Em cada uma das partes teremos os dramas históricos

associados aos conflitos pessoais. O conhecimento da Guerra Civil e de suas

consequências contribui para intensificar e diversificar a fruição estética do

romance. É necessário compreender culturalmente e historicamente a Espanha do

século XX para melhor entender a obra.

Os referenciais históricos presentes no romance demonstram que os

acontecimentos passados, sob forma de herança acumulada, continuaram

agindo sobre o presente. Há na narrativa uma articulação para estabelecer um

diálogo entre a História e a ficção: a autora transportou os elementos da realidade

histórica para o romance, oferecendo aos leitores sua visão de mundo ao

reinventar essa realidade.

O principal referencial histórico presente no romance de Montserrat Roig é

acontecimentos são valorizados de acordo com a relação que estabeleceu com o

universo dos opositores de Franco, que são os protagonistas de sua narrativa.

Roig, como já afirmamos, não viveu a guerra, mas isso não impediu que ela

relatasse momentos da guerra. Principalmente no que diz respeito ao universo dos

seres comuns que não estiveram nos campos de batalha. Não só neste romance

como também em outros da autora, percebemos que, através da narração, Roig

foi recuperando cenas históricas, momentos marcados por acontecimentos que

Ao ler suas obras constatamos que a autoraficaram na memória coletiva.

um acontecimento singular na história de seu país: a Guerra Civil. Os
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demonstrava uma necessidade de contar as histórias da Guerra Civil, da Segunda

Grande Guerra e dos anos posteriores.

Isso pode ser observado também em outros escritos de Roig, pois além de

toda uma produção de livros que ela classificou como “grande” literatura, há uma

outra produção que ela chamava de “literatura paralela”, obras mais diretamente

ligadas às questões históricas. Entre elas, cabe destacar a obra Eis catalan ais

camps nazis, publicada no ano de 1977, três anos antes de L’hora violeta, que foi

vividas por espanhóis da Catalunha que conseguiram fugir no final da Guerra Civil

para a França. Alguns participaram da “Resistência”, depois acabaram sendo

capturados pelos alemães e sofreram os horrores dos campos de concentração

nazista. A obra tem um caráter de documentário, resultado de entrevistas com

sobreviventes e pesquisas realizadas pela autora.

Há referências explícitas a essa obra no romance L’hora violeta. Logo no

interessada, em contar a história de Judit e Kati, pois havia acabado de escrever a

que a narrativa está centrada na personagem Norma, aparecem considerações

sobre o processo de produção do documentário, especialmente sobre o impacto

que as entrevistas tiveram na vida da personagem que ficou profundamente

tocada com as histórias dos ex-deportados. Inclusive um dos entrevistados figura

como personagem do romance e certas descrições e comentários parecem ter

sido diretamente retirados do livro produzido por Roig. Nesse cruzamento de

história dos prisioneiros nos campos nazistas. No capítulo “L’hora dispersa”, em

publicada em 1980. Nessa obra, a autora relata as experiências traumáticas

início da narrativa, a personagem Norma, a escritora, afirma que não estava
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ficção com realidade, a escritora demonstrou explicitamente as relações que o

autobiográficoselementosmuitosencontrarmos quepersonagensnas

protagonizam o romance.

Ao escrever a obra Eis catalans ais camps nazis, Montserrat Roig quis

resgatar a história dos seus compatriotas catalães que, depois da Guerra Civil

Espanhola, acabaram caindo nas mãos dos nazistas durante a Segunda Guerra

existir no campo coletivo, naMundial. Quis aclarar dúvidas que pudessem

do povo catalão; reconstruindo a parte heroica que os

republicanos exilados tiveram na luta contra o Fascismo.

Trinta anos depois, Montserrat Roig, ao produzir esta obra documental,

resgatou a história de pessoas esquecidas, seres que ficaram à margem da

grande História, pois faziam parte da grande leva de pessoas que cairam no

anonimato após a morte.

A maioria dos prisioneiros ficou no campo de Mauthausen. Era julho de

1940. Muitos não retornaram para contar sua história. Seu livro foi escrito graças

às dezenas de entrevistas e testemunhos colhidos junto aos sobreviventes dos

campos que puderem contribuir com o projeto de reconstituição histórica.

Montserrat afirma que se identificou com os relatos e mergulhou no universo dos

campos de concentração, que ela desconhecia. Ela não conseguia esquecer o

teor dos depoimentos, como nos informa Artur London, na apresentação da obra,

romance possui com a sua própria vida, evidenciando as possibilidades de

memória coletiva101

ao transcrever trecho de carta que ela lhe enviou: “Quan ens vam veure per
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primera vegada jo pensava que aviat hauria acabat. Però com més avanço, més

m’adono que el camí s’allarga. Estie tan inmergida en 1’univers deis camps de

concentració, que descobreixo que m’és impossible d’abstreure-me’n. Menjo,

m’adormo amb vosaltres, allà... sento eis crits deis SS, eis cops, eis lladrucs deis

gossos... sento l’olor del podrimener, 1’olor de la fumera que s’escapa deis forns

crematoris... amb eis ulls oberts, continuo vivint dins un malson sens fi!” (Eis

O trecho acima parece ser parte de um diálogo entre Norma e Natàlia,

pois a personagem cita, no romance, que depois de escrever a reportagem ficou

impregnada com as lembranças, com os relatos dos ex-deportados:

101Roig utilizou a expressão na obra citada e também no romance L’hora Violeta: "... crec que la 
história de la deportació deis nostres compratriotas ha de ser explicada, no la podem bandejar de 
la memória collectiva...”(1993:187).
102 Texto no original em Catalão, não possuímos a versão em Castelhano. O trecho assemelha-se 
a comentário da persongem Norma, quando a mesma cita as entrevistas com os ex-deportados.
103 “Y recordé lo que me había dicho una vez Norma, cuando venía de hacer un reportaje sobre los 
viejos ex deportados catalanes en los campos nazis. Norma pasó muchas noches de insomnio, no 
podia soportar los relatos sobre las obsesiones de los exdeportados, visiones de câmaras de gas, 
de crematórios, de alambradas eléctricas, de cuerpos que bailaban en la horca... Durante muchas

“I vaig recordar el que níhavia dit una vegada la Norma, quan venia 
de fer un reportatge sobre eis vells ex-deportats catalans ais camps 
nazis. La norma passà moltes nits d’insomni, no suportava eis 
relats sobre les obssseions del ex-deportats, viosions de cambres 
de gas, crematoris, filferrades elèctriques, cossos que ballaven a la 
forca... Durant moltes nits, La Norma havia tingut el mateix somni: 
una llarga carretera plena de manyocs de cam ensangnada, 
mutilada. Cossos torturats, ftes atrossos. I la Norma caminava 
descalça per la carretera tot procurant no trepitjar eis membres 
destrossats. De tant en tant, però, La Norma relliscva, la sang 
encara no s’hi havia assecat i era húmida, gelatinosa. Com a 
rerafons, en una ombra, s’alçava la xemeneia del crematori, que 
semblava esperar-la per devorar-la. No crec, va dir-me aleshores la 
Norma, que puguem suportart les vint-i-quatre hores del dia això de 
viure ais límits, Tangoixa també reposa, há de reposar.” 
(1993:67)103

catalans ais camps nazis, 1995:5)102
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As personagens parecem estar sempre carregando os acontecimentos

históricos sobre os ombros, como se não fosse possível esquecê-los.

Parte considerável do capítulo “L’hora dispersa (Elis i la Norma)” será

dedicada aos comentários da personagem Norma sobre os depoimentos dos ex-

prisioneiros dos campos de concentração que foram entrevistados por ela. A

personagem que, no romance, é autora da obra citada, vai relacionando fatos de

sua vida presente às lembranças do período em que produziu o livro

documentário, reflete sobre a situação dos prisioneiros e também sobre o

relacionamento que acabou mantendo com alguns.

Suas incursões na História Espanhola representam uma tentativa de

compreender a si mesma e ao seu país, ou seja, compreender o que define as

pessoas que vivem na Catalunha e, por extensão, também o restante dos

espanhóis. Pode-se afirmar que Roig colocou em suas obras aspectos históricos,

procurando desmitificar a imagem forte da ditadura que buscou uniformizar tudo,

que desejou o esquecimento do anos anteriores. Apesar de muitas circunstâncias

permanecerem obscuras, incompletas, as lembranças permitiram o resgate dos

efeitos arrasadores da Guerra Civil, da Segunda Guerra Mundial e da ditadura,

debilitando a imagem do período criada pelos vencedores.

noches, Norma tuvo el mismo sueno: una larga carretera llena de montones de carne 
ensangrentada. Cuerpos torturados, hechos pedazos. Y norma caminaba descalza por la carretera 
procurando no tropezar com los miembros destrozados. No obstante, Norma resbalaba de vez en 
cuando: la sangre aún no se había secado, estaba húmeda, gelatinosa. De fondo, en una sombra, 
se alzaba la chimenea del crematório, como si estuviera esperándola para devoraria. No creo, me 
dijo entonces Norma, que se puedan soportar las 24 horas del dia viviendo en una situación limite, 
la angustia también descansa, tiene que descansar.” (1993: 83-84)
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0 romance de Montserrat Roig apresenta, como afirmamos, um “balanço

de perdas” individuais e coletivas. As situações conflitantes e as perdas pessoais

associam-se às perdas da Espanha. Ao narrar experiências individuais, ela as

torna coletivas, pois servem para demonstrar como as pessoas comuns foram

atingidas pela Guerra Civil Espanhola e suas consequências.

A memória é um elemento essencial de reconhecimento da identidade

individual e coletiva. É através dela que Roig construiu sua obra. Todavia,

sabemos que muitos dos fatos lembrados e relatados por Roig não estão no plano

individual, ou seja, não fazem parte de suas vivências; fazem parte de uma

experiência da sociedade. Roig não traz somente os seus pensamentos e

sentimentos em suas obras, estão ali presentes os pontos de vista e sentimentos

de grupos, conjuntos mais amplos da sociedade. As várias histórias vão compor a

História, lembranças que se cruzam e se complementam. Tudo se entrelaça.

em A Memória coletiva, afirma queMaurice Halbwachs,

repercussões, e não o acontecimento, que penetram na memória de um povo que

as suporta e somente a partir do momento em que elas o atingem.” Sem dúvida,

no caso espanhol, todos foram atingidos pelos efeitos da Guerra Civil e da

os acontecimentos ficaram tão fortemente arraigados naditadura, por isso

memória.

Parece-nos evidente que os fatos do passado narrados por Roig, mesmo

que não sejam diretamente lembrança suas, mas de outros, só podem ser

lembrados porque possuem uma relevância no grupo, na sociedade à qual ela

pertence. As imagens da Guerra Civil estavam em seu meio, no mundo de sua

“...são as
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infância, nas leituras que fez e nas informações cotidianas que recebeu através

do diálogo com os que viveram no período do conflito. Por isso, essas imagens

tornaram-se lembranças presentes em seu espírito.

Na obra de Roig, a busca de identidade ou a compreensão do que está

são resultado de suas experiências pessoais, masocorrendo consigo mesma

também revelam aspectos característicos das mudanças estruturais que

ocorreram na sociedade espanhola, nos últimos anos da ditadura de Franco e que

se intensificaram com a sua morte.

Roig procurou adotar o ponto de vista de seres anónimos. A narrativa,

através da histórica de homens e mulheres de gerações diferentes, focaliza

momentos problemáticos da História espanhola. Apesar de parecer paradoxal

buscar realidade na ficção, devemos considerar que a ficção ilumina a realidade.
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VI. Últimas palavras

Muitas outras linhas de análise poderiam ter sido escolhidas para a

realização desse estudo, pois o romance L’hora violeta oferece diversas

possibilidades de leitura. A escolha de um viés de análise, sempre implica preterir

outros caminhos, que aguardam uma nova oportunidade. Por hora, optamos por

aquele que nos seduziu durante a diversas leituras que realizamos da obra.

Roig escreveu sobre mulheres que sentiram dores, que ficaram entediadas

com a vida a elas destinada pela sociedade. Reclusas muitas vezes nos espaços

domésticos, outras vezes em seu próprio interior. Sua obra apresenta uma busca

de caminhos para compreensão do universo feminino. Assim, em sua obra

feminino e masculino.aparece a tentativa de superar a oposição entre

Problematiza os estereótipos que polarizam a sociedade dessa forma. O que Roig

quer demonstrar é que o mundo sempre foi masculino e feminino, por isso as

oposições são frequentementes questionadas.

A narrativa construiu-se sob um ângulo feminino. Não porque foi escrita por

uma mulher, mas por apresentar uma visão feminina da relação do ser com a vida,

com os problemas que advêm do contato com a sociedade tradicionalmente

dominada pelo masculino. O olhar deslocou-se da visão do homem e voltou-se

para o olhar da mulher. Como a escritora analisa o mundo do ponto de vista das

mulheres, assim também ela faz a análise das personagens masculinas nessa

linha.
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Percorrer o caminho indicado por Roig no romance, foi uma tarefa

desafiadora e fascinante, pois fomos obrigados a buscar uma parte da história que

podemos chamar nossa, no sentido de herança cultural comum a todos e que nos

permite recordá-la, adotá-la e apropiar-se dela. Ao mesmo tempo que tivemos que

aprofundar nossa conhecimento em relação a História singular da Espanha no

século XX.

Ao utilizar-se de elementos da tradição em L’hora violeta, construindo seus

personagens à luz dos modelos presentes na Odisséia de Homero, Roig nos faz

defrontarmo-nos com o enigma da criação, pois trabalha com o misterioso enredo

do destino humano.

A narrativa não se volta para um mundo de deuses e semi-deuses, no qual

os destinos estavam traçados; o mundo retratado está ainda para ser revelado; é

familiar e estranho ao mesmo. Seu romance não mitifica heróis, nem canta feitos

gloriosos de reis, mas denuncia os silêncios da história oficial, narrando os vícios e

virtudes de personagens que se encontram em desarmonia com o presente, em

um constante indagar reflexivo sobre as relações pessoais e sobre a história de

seu país. L’hora violeta fica na encruzilhada da ficção e da História, do depoimento

e da imaginação.
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