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 Reinscrevendo gêneros: o feminino, o diário e a nação

Stelamaria Coser

Resumo
Este trabalho focaliza os romances Corações migrantes de Maryse Condé
e As irmãs Agüero de Cristina Garcia, textos literários que ajudam a
repensar as representações nacionais imaginadas, suas lacunas e
velamentos, e a reconstruir memórias e histórias. As ficções elaboradas
por Condé e Garcia retomam pontos comumente presentes nas narrativas
fundacionais oferecendo, ao mesmo tempo, leituras renovadas, deslocadas
e irônicas que resistem as representações unitárias e fechadas.
Reinscrevendo os gêneros de maneira dupla, as escritoras se utilizam da
epistolaridade (gênero que sinaliza o nascimento do romance ocidental) e
focalizam os papéis femininos, cartas/letras roubadas ou subtraídas, numa
história político-literária marcadamente dominada pelo masculino.

Palavras-chave:Gênero epistolar, Narrativa, Nação, Feminino, Lacuna

Resumen
Este artículo focaliza las novelas Corazones migrantes de Maryse Condé
y Las hermanas García de Cristina García, textos literarios que ayudan a
repensar las representaciones nacionales imaginadas, sus lagunas y
distorsiones y a reconstruir memorias e historias. Las ficciones elaboradas
por condé y García retoman puntos comunmente presentes en lasnarrativas
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fundacionales ofreciendo, al mismo tiempo, lecturas renovadas, dislocadas
e irónicas que resisten a las representaciones unitarias y cerradas.
Reinscribiendo los géneros de manera doble, las escritoras utilizan el
epistorlario (género que señala el nacimiento de la novela occidental) y
focalizan los papeles femeninos, cartas/letras robadas o substraídas, en
una historia política literaria marcadamente dominada por la masculinidad.

Palabras claves: Género epistolar, Narrativa, Nación, Femenino, Laguna

Abstract
The essay focuses on the novels La migration des coeurs by Maryse
Condé, and The Agüero Sisters by Cristina Garcia, two literary texts that
help to rethink the imagined representations of the nation, their blanks
and veilings, and to reconstruct memories and histories. The fictions
created by Condé and Garcia reach back to aspects often present in
foundational narratives, but their renewed, dislocated, ironic readings
offer resistance to unified representations and closures. Reinscribing
gênero in a double way as gender/genre, they make use of epistolarity
(gênero/genre that signals the birth of the western novel), and focus on
women roles—purloined or subtracted letters— in a political-literary
history dominated by the masculine (gênero/gender).

Keywords: Epistolarity, Nnarrative, Nation, Woman, Blank

Apertou a testa de encontro as persianas e, então, percebeu a lua,
deitada nas costas de uma almofada de nuvens. Ela parecia lhe sorrir
e teve a impressão de que era uma amiga que viera saber notícias
sobre a cor de seus pensamentos (CONDÉ, p.233)

Privilegiando um viés feminino, as obras de Maryse Condé
e Cristina Garcia adotam o cenário, os marcos históricos e os
traços culturais de partes da região caribenha. Retomam pontos
habitualmente presentes em narrativas fundacionais americanas1 e
oferecem, ao mesmo tempo, leituras deslocadas e irônicas que

complicam a própria definição de nação. Em textos publicados
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na última década do século XX, as duas escritoras resistem a
representações unitárias e fechadas e reinscrevem gênero de
maneira dupla. Se, por um lado, os textos mostram traços da
epistolaridade, gênero que sinaliza o nascimento do romance
ocidental, por outro, focalizam os variados e múltiplos papéis
femininos – cartas/letras roubadas ou subtraídas – numa história
político-literária marcadamente dominada pelo sexo masculino.

Este trabalho se baseia na idéia do cruzamento de fronteiras
e na interligação dos romances La migration des coeurs, de
Maryse Condé, publicado em 1995, e The Agüero sisters, de
Cristina Garcia, publicado em 1997 e traduzido no Brasil por
Celina Cavalcante Falck: As irmãs Agüero (1998).   A obra de
Condé foi traduzida para a língua inglesa como Windward Heights
(1999), em alusão a Wuthering Heights (O morro dos ventos
uivantes, 1847), o clássico de Emily Brontë que o inspirou. No
Brasil, o tradutor Júlio Bandeira preferiu manter o título Corações
migrantes (2002), mais fiel ao original francês. Sem pretender
fazer uma análise exaustiva dessas obras nem categorizá-las num
panorama representativo ou homogêneo, seja em termos literários
ou regionais, sublinha-se aqui a tentativa comum entre elas de
ampliar a narrativa, o olhar e o lugar feminino no espaço nacional,
caribenho e interamericano.

Maryse Condé em Corações migrantes

Sem vacilar jogou [o diário] por cima da murada de bordo. Durante
alguns minutos, o caderno flutuou em cima da água, suas páginas
abertas, igual a um pássaro, depois mergulhou na espuma e
desapareceu na esteira do navio (CONDÉ, p.321)

Um francês personalizado, que privilegia a realidade do
Caribe francófono, veicula originalmente a obra ficcional de
Maryse Condé, mas, refletindo a experiência migrante e híbrida
da autora, acena para cruzamentos históricos e literários para além
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de sua região e língua. “Aqui estou, eu, Maryse Condé, nascida
em Guadalupe, já tendo vivido na África e em Paris, e agora
morando e trabalhando em Nova York”, apresenta-se ela em
entrevista a Elizabeth Nunez (2000).2 Sendo hoje, provavelmente,
a escritora caribenha de maior renome internacional, Condé resiste
a pressões para enquadrar-se num modelo radical ou nacionalista.
Na mesma entrevista, ressalta a impossibilidade de alcançar a
versão ‘correta’ e representativa do lugar de origem ou do mundo
caribenho: “Detesto a palavra ‘autêntico’ [...]. Que significa
escrever autenticamente sobre o Caribe? Quando você escreve,
dá a sua versão da realidade”.

Em Corações migrantes, romance que reescreve a
turbulenta história de amor entre Heathcliff e Catherine
transplantando-a para o contexto caribenho, Condé ficcionaliza
as tensões sociais e raciais que foram herdadas do sistema colonial
e prolongadas séculos afora, tanto no arquipélago de Guadalupe
quanto em Cuba e na pequena ilha de Dominica. Em vozes e
pontos de vista diversos, a natureza, vilas e cidades são descritas
com detalhe e paixão. Além disso, as tradições (freqüentemente
misturadas) européias, africanas, e também indianas, as linguagens,
os hábitos locais, as plantações de cana e tabaco, os engenhos e
usinas, o café, os fatos registrados em anais da história ou contados
pela narrativa oral acrescentam cor local e realismo.
Paradoxalmente, tudo é envolto pelo espírito gótico e a paixão
avassaladora, que se pretende maior que a morte,  nesse texto
escrito sob a inspiração da obra-prima do romantismo O morro
dos ventos uivantes, da inglesa Brontë, mas marcado pelas
particularidades do Caribe.

A história de Condé tem início no final do século XIX em
Cuba, “tempos de desordem e infelicidade” em meio às lutas pela
independência e o conflito entre Estados Unidos e Espanha, que
se anuncia após as mortes de Maceo e Martí.3  O poder
governamental espanhol teima em resguardar seus quatrocentos
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anos de domínio, confortavelmente protegido no suntuoso palácio
na Plaza de Armas de Havana. Os rebeldes, porém, ganham força
no interior da colônia, enquanto os negros e mulatos, “bárbaros e
iletrados” recém libertos da escravidão, comemoram “a dançar
despudoradamente e a berrar suas canções pagãs”, com
instrumentos rudes, máscaras e tochas pelas ruas da cidade e
perto das “ceibas e palmeiras da praça”. Do balcão de seu palácio,
o olhar de desprezo do governador cai sobre aquela “desordem
de mulheres e crianças de todas as cores do arco-íris, desde o
negro do Congo até o quase branco”. Seu olfato acostumado a
odores brancos “odiava a negrada e respirava com nojo esse
cheiro de suor e de imundície” (CONDÉ, 2002, p. 11).4

Assim, todos os sentidos da autoridade constituída
revoltavam-se, ofendidos pelos ruídos, sons, linguagens,
movimentos, cores e cheiros da população negra ou mestiça. À
frente de todos, porém, o babalaô Melquior destacava-se da turba,
seja pelo medo que inspirava, seja por seus poderes sobrenaturais
de “sumo sacerdote da santería”. A figura imponente seguia
coberta nas cores vermelha e branca e portava o estandarte de
Xangô, o grande protetor de Cuba. A imagem de Santa Bárbara
se cobria também de vermelho e branco no interior da bela
catedral católica, e “por meio de uma cumplicidade tortuosa e
estranha” (segundo a percepção do perplexo governador),
traduzia-se como jovem iorubá guerreira nos centros de santería
(10-12).

Ironicamente, mesmo o poderoso Melquior, que por sinal
“era um bom católico” (p.19), confunde-se com os signos
ambíguos da tempestade enviada pela santa e é incapaz de impedir
sua própria morte brutal, que aconteceria a seguir, chorada por
homens e mulheres e alardeada pelos atabaques, além da guerra
acirrada entre espanhóis e americanos pelo domínio da ilha.  No
decorrer da história, percebe-se que Melquior e outros sacerdotes
são punidos com a morte ao tentarem convocar os espíritos e
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ajudar o protagonista Razyé em sua busca torturada pela
eternidade do amor. O título La migration des coeurs, além de
remeter aos cruzamentos geográficos e culturais percorridos por
diversos personagens no texto de Condé, reveste-se de força
sobrenatural ao evocar também o espaço habitado pelos espíritos,
o processo mediúnico, a reencarnação, o vasto mundo das crenças
que povoam o Caribe.

Contrastes e misturas de sangue permeiam a história da
paixão frustrada do retinto Razyé pela bela mulata Cathy, junto a
quem cresceu como meio-irmão desde que o pai dela recolhera o
menino abandonado no mato.  No início do relato, o Razyé já
adulto vive na ilha de Cuba na época de crise política do final do
século XIX, sentindo-se um degredado infeliz, sem lar e sem pátria,
“semelhante a um rochedo ou ilhota abandonada, perdido em meio
as ondas do oceano”(p.15). Três anos antes ele tinha entreouvido
da jovem Cathy as palavras cruéis que o levaram a fugir de
Guadalupe e continuavam a torturar sua mente: “Eu jamais me
casarei com Razyé. Isso seria por demais degradante. Seria
recomeçar a viver como nossos ancestrais, os selvagens da
África!”(p. 18). Afastado dela, Razyé tivera muitas mulheres,
inclusive uma amante espanhola rica, bebera e amargara suas dores,
e aprendera alguns segredos com os babalaôs (em Cuba e depois
também em Guadalupe).  Juntara dinheiro em jogos e negócios
escusos e tornara-se um homem poderoso, empenhado em voltar
e realizar a tão aguardada vingança contra os culpados por sua
infelicidade.

No cenário decadente da Guadalupe do século XIX
desenrola-se o enredo central, que entrelaça famílias negras,
indianas, mulatas, morenas e brancas, em ordem crescente de
prestígio, riqueza e poder, um emaranhado trágico e incestuoso
que se estende por três gerações. Em flashback e na voz de
narradores diversos pode-se compor o quadro de onde saiu e
para onde retorna o negro Razyé. A escravidão fora abolida nas
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colônias francesas em 1848, mas os “negros agora libertos, os
novos cidadãos como eram chamados”, continuavam “miseráveis
como sempre”(p. 25).5 O eixo central é a arruinada propriedade
L’Engoulvent, que o mulato bastardo Hubert Gagneur recebera
como herança de seu pai béké (como era chamada a elite branca).
Fincada na solidão de um planalto rochoso coberto pela vegetação
ressecada e retorcida dos razyés, a casa era castigada pelas
tempestades e pelos ventos rodopiantes que inspiraram seu nome
(p. 23).  Os dois filhos do viúvo Hubert Gagneur, Justin, de pele e
cabelos claros e semblante sombrio, e Catherine (Cathy),
esfuziante morena cor de caramelo, cabelos negros e olhos verdes,
sofrerão impulsos conflitantes na juventude: o desejo de aceitação
na classe béké afrancesada e polida dos grandes plantadores de
cana (só possibilitada pelo casamento), ou a liberdade instintiva
da vida desregrada naqueles morros bravios.

Foi num dia de terrível tempestade que esse pai trouxe para
casa a criança negra, suja e desgrenhada, encontrada nua como
um animal abandonado no meio dos razyés, razão pela qual recebe
o nome Razyé. Ainda que o menino tenha vindo carregado pelos
“maus espíritos escondidos nos ventos do ciclone”(p. 26), que
prenunciavam o “mal-nèg cuja ponta de ferro se destacava entre
as duas pernas”(p.75), o pai ignorante e despreocupado o coloca
para dormir junto com Cathy, um brinquedo para diversão dela.
Sem lei ou limites, os dois crescem em profunda e feroz sintonia,
enquanto o irmão Justin se isola no ciúme e no abandono. “Gosto
mais dele do que de mim mesma”, diz Cathy a respeito de Razyé
para a empregada Nelly Raboteur; e ela, por sua vez, é para
Razyé “a própria alma”(p. 35, p. 84). No entanto, a morte
prematura de Hubert Gagneur confere ao adolescente Justin o
poder de vingar-se daquele estranho invasor e reverter o quadro
que se instalara. Para colocar ordem na propriedade, expulsa
Razyé da casa e o faz morar na estrebaria e trabalhar na terra, na
companhia dos novos empregados indianos que chegavam para
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ocupar o lugar deixado pelos antigos escravos africanos.
Indo adiante em seus planos, Justin busca para si e a irmã

alguma forma de educação que lhes permita subir na escala social
e garantir ‘bons’ casamentos em famílias afortunadas e brancas.
Apesar da intensa aproximação física mantida em segredo, a
diferença se alarga entre Cathy e Razyé, ela empolgada com os
novos aprendizados, amigos, prazeres e luxos, e ele selvagem,
desgrenhado, sujo e sofrido. “Ah, como eu gostaria de ser branco!
Branco de olhos azuis! Branco com cabelos loiros!”, desabafa o
revoltado Razyé à empregada, que tenta valorizar-lhe a cor achanti,
o cabelo longo e cacheado, a possível nobreza de ancestrais
africanos (p. 34-p. 5). A rejeição do negro à cor que lhe causa
sofrimento e fecha portas repete-se ao longo do romance, como,
por exemplo, nas palavras de mabo Julie, que servira a família
Linsseuil: “Durante cinqüenta anos de minha vida fui empregada
dos brancos. [...] Existe apenas em mim nojo, ódio e ressentimento
pelo destino que, me impondo minha cor, condenou-me ao
inferno”(p. 112). A hierarquia nos valores raciais eurocêntricos
incorporada à sociedade manifesta-se no julgamento que a própria
Cathy faz de si mesma: “É como se existissem em mim duas Cathy,
e isto sempre foi assim desde que eu era bem pequenina. Uma
Cathy que desembarcou direto da África com todos os seus vícios.
E uma outra Cathy que é o retrato de sua avó branca, pura,
piedosa, prezando a ordem e o bom senso” (p. 45).

Maryse Condé dramatiza, assim, a identidade fraturada e o
sofrimento pessoal do negro nas sociedades de raízes coloniais e
escravistas das Américas.  W.E.B. Du Bois (1903, p. 54),
intelectual negro dos Estados Unidos do início do século XX,
adota a metáfora do véu para referir-se à percepção dividida e
inferiorizada do negro numa cultura controlada por brancos: desde
o nascimento sua visão é distorcida “com um véu”, em um “mundo
que não lhe concede uma verdadeira consciência de si, mas que
apenas lhe permite ver-se por meio da revelação do outro mundo”.
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Outro influente pensador negro, Frantz Fanon (1967, p. 109),
originário da Martinica, retoma a idéia meio século depois ao criticar
a “consciência dupla”, construída a partir do olhar do colonizador,
e ao defender a desalienação do negro e sua real libertação.6

Na ficção de Condé, o torturado Razyé padece no
abandono total, sem bens, cor ou nome que lhe confiram
respeitabilidade e importância, um ser sem família ou história.
“Houve um tempo em que Cathy fora tudo de uma vez: pai, mãe
e irmã. Seu corpo o protegia.[...] Agora, ela também o
abandonou”(p. 43). Na verdade, a falta do amor materno é outro
ponto comum entre ele e Cathy, que também sofre a orfandade:
“Ninguém realmente me amou quando eu era pequena.[...] Cresci
como uma pitangueira numa praia”(p. 95). Por todo o texto, há
mulheres mães que morrem ou murcham muito cedo, sugadas
pelo sofrimento ou pelo abandono.7 O mesmo sentimento de vazio
e dor pela ausência da mãe tem Constancia, sua mãe Blanca e
outros personagens no romance de Cristina Garcia As irmãs
Agüero, discutido mais adiante neste ensaio, ambos os livros
fazendo evocar a profunda solidão humana eternizada nos
personagens de García Márquez (1967).

Aos quinze anos, Cathy se transforma em mocinha de boa
família, bem penteada e comportada, e decide casar-se com
Aymeric de Linsseuil, alguém oposto a Razyé em cheiro, cor,
sensualidade, cultura e costumes. Louro de olhos azuis, muito
branco, educado na universidade em Bordeaux, ele tinha modos
e linguagem percebidos pelos rudes locais como efeminados. As
idéias liberais francesas de liberdade e fraternidade instilaram no
rapaz o ideal de uma sociedade mais justa e igualitária, e isso lhe
dava atitudes diferentes dos brancos de Guadalupe, que em geral
“fazem das mulatas suas amantes, não suas esposas” (p. 44). Diante
disso, Cathy é estimulada pelos conselhos dados por Nelly, a
mãe substituta que a criara: “se você se casar com M. de Linsseuil
terá tudo o que nunca teve e mais ainda! Guadalupe inteira vai te
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invejar!”(p. 45). Mulata empobrecida, ela precisava daquele
casamento porque, como disse seu irmão Justin, “as pessoas não
gostam de mulatos que não têm nada, mas arrotam grandeza e
desprezam todos que são mais escuros que elas”(p. 48). Aymeric
de Linsseuil revela o perfil do socialismo francês da época ao
defender que os serviçais de sua propriedade aprendessem a ler
e escrever para saírem da barbárie: “apenas a instrução seria capaz
de nos fazer esquecer a África e nos levar ao caminho do
progresso”(p. 80).

Embora dedicada às relações que agora lhe parecem
convenientes e oportunas, a jovem Cathy adoece seriamente e
quase enlouquece com o desaparecimento inesperado de Razyé
(que, ao sentir-se desprezado, fugira para Cuba). O gentil Aymeric
cuida dela com carinho e enfrenta a desaprovação de sua família
para casar-se com a moça mulata e pobre. Por ironia, os dois
vão habitar uma rica mansão do século XVII assombrada pelo
fogo dos escravos rebelados e por séculos de opressão feminina:
“os domínios de Belles-Feuilles estavam cheios de suspiros e
sofrimentos de mulheres negras, mulatas e brancas unidas sob o
mesmo jugo”(p. 53). Cathy, que “tinha a cor de uma defunta” no
dia em que se casa com seu “querubim celeste”, ouvirá “os ruídos
dos segredos” escondidos nas paredes daquela casa, verdadeiro
símbolo pátrio. “Estupros, assassinatos e roubos de todos os tipos.
Às vezes, eram lamentos como os de uma mãe privada de seus
filhos. Em outras, a casa tagarelava como uma mulher louca” (p.
72, p. 62). Para a mente e o corpo divididos da infeliz Cathy, os
espartilhos, a maquilagem e as jóias contribuem apenas para
camuflar “o arrependimento e a solidão”(p. 95).

Razyé, por sua vez, aproveita os anos que mora em Cuba
para tornar-se um homem atraente, rico e bem vestido, que sabe
falar pelo menos um francês de verniz. Retorna a L’Engoulvent
para encontrar Justin, o irmão de Cathy, já viúvo, envelhecido e
bêbado, em meio à poeira e decadência da casa e da região.
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Apesar da situação da ilha, “os békés continuam a passear com a
mesma opulência sem sofrimento”, encastelados nos privilégios
de um sistema falido de grandes engenhos e latifúndios (p. 52). A
volta de Razyé a Guadalupe e seu envolvimento no âmbito familiar
dos Linsseuil desencadeia uma crise profunda e Cathy novamente
adoece. A essas alturas, Razyé já havia seduzido e engravidado
Irmine de Linsseuil, irmã de Aymeric e, portanto, cunhada de Cathy,
levando-a para morar com ele em L’Engoulvent, mas
desprezando-a depois e oferecendo-a a Justin, irmão de Cathy e
dono da casa, como se ela fosse um mero objeto de consumo.
Sofrendo com o comportamento de Razyé e com sua própria
divisão interna, Cathy ainda consegue melhora passageira com as
plantas e palavras mágicas de Man Victoire, mas acaba definhando
e morrendo meses depois ao dar à luz  uma menina, que recebe o
mesmo nome de Cathy. Razyé consegue vingar-se dos békés,
dos Linsseuil e dos Gagneur, casando-se com Irmine e tomando
toda a propriedade de Justin, a quem domina e engana através da
bebida e do jogo. Isso não lhe traz alegria nem reconhecimento
social e, para seu terror, provoca a morte da amada Cathy. Razyé
parece transformar-se, cada vez mais, no demônio destrutivo e
cruel com que era freqüentemente comparado.

Entre os vários narradores da história, Cathy toma a palavra
em seu próprio velório, já de frente para a eternidade, assumindo
a culpa de todo o sofrimento que havia causado a si e aos homens
que a amaram. Só agora revela a intensa ligação sexual que vivera
com Razyé desde os tempos da infância e que continuara a encantá-
la e atormentá-la até o fim. É enterrada ao lado da mãe que ela
não conhecera, no pequeno cemitério de L’Engoulvent, enquanto
Razyé continua sobre a terra, vagando como um louco possuído,
tentando dominar a magia dos mestres negros para reter o espírito
de Cathy eternamente consigo. Vai acumulando responsabilidades
por muitas mortes e destruições: desde os camponeses e escravos
rebelados de Cuba, que matara como soldado mercenário dos
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sanguinários espanhóis, até sua amada Cathy e o irmão dela, Justin;
o sofrimento brutal, físico e emocional, de Irmine, o abandono
dos filhos que tivera com ela, o empobrecimento e morte do rival
Aymeric. Consegue também sua própria decadência, triste e
esgotado de tanto ansiar inutilmente por Cathy, e revoltado contra
“os macumbeiros e gadèdzafè, daqui e d’além-mar” (p. 237),
que não lhe abriram as portas da eternidade.

No futuro, o sobrenatural e o humano se emaranham como
razyés e sargassos, na repetição especular de Cathys e Razyés
dentro daquela estrutura social rígida e asfixiante. Razyé não
conseguira segurar o espírito de Cathy a seu lado, como havia
desesperadamente tentado, mas suas súplicas e oferendas aos
deuses africanos e suas brigas com o Deus branco acabam
perpetuando nas novas gerações os traços físicos, a contraditória
atração dos dois, a angústia, a sensação dolorosa de abandono e
orfandade, a doença e a morte prematura. Fazendo lembrar a
saga familiar em Cem anos de solidão, ciclos e nomes ecoam
pelas décadas seguintes, as solidões se multiplicando como
espelhos do desejo incestuoso intenso e condenado pelas leis
cristãs.

A segunda Cathy, ainda mais escura e rebelde que a mãe
que lhe dera nome e vida ao morrer de parto, crescerá na mesma
solidão, criada pelo suposto pai béké, Aymeric, “o modelo de
branco bom”(p. 238) a quem amava, mas fruto provável da paixão
tresloucada entre a mãe e Razyé, a quem detestava. Juntando
fragmentos de histórias, olhares e risos enviesados ela acaba
adivinhando que sua mãe sacrificara a paixão por um negro para
possuir uma fazenda, um canavial e um engenho. Não buscou
saber o nome de seu verdadeiro pai em respeito ao ‘pai’ Aymeric
e ao segredo da mãe e, provavelmente, por temer a verdade. Por
outro lado, gerado às escondidas na mesma mata e nascido na
mesma hora densa e trágica que Cathy, o filho de Razyé com
Irmine é o retrato do pai negro e fica conhecido como Razyé II
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(ou Primogênito Sabrimo l, como ele próprio se renomeia), embora
a mãe o tenha batizado Aymeric na tentativa de aproximá-lo dos
valores da família de Linsseuil. O menino Justin-Marie, filho da
frágil Marie-France e Justin Gagneur, órfão de mãe e logo também
de pai, “parecia-se traço a traço com sua tia Cathy. Ele tinha seus
olhos, seu sorriso, seus ares mal-humorados” (p. 109), além da
deficiência pulmonar congênita e grave que o leva à tuberculose e
à morte.

A solidão maior é, sem dúvida, a de Razyé. Seu fim é tão
dramático quanto o início: desesperançado e atormentado por
seus sentimentos loucos, enfrenta a tormenta de um furacão para
cavalgar até a pequena escola da ilhota de Marie Galante e ver-
se refletido no rosto de Cathy II, a frágil professorinha. Dá-se
conta, afinal, que a união tão desejada com Cathy se concretizaria,
perversa e ironicamente, no corpo dos descendentes, no
casamento da jovem e seu filho, Razyé II, que o rejeitava.
Enlouquecido, pára de comer e beber e deixa-se morrer
encharcado pela chuva, no meio das lufadas do vento, seus olhos
avermelhados e estranhos “escancarados, esbugalhados como se
ele tivesse tentado em vão sondar o insondável”(p. 263). Vestido
com sua capa negra, Razyé é enterrado na mesma paisagem
selvagem de L’Engoulvent e seu espírito inquieto continua a
assombrar o lugar, mesmo após a morte. Enquanto os nomes de
Razyé e Cathy se entrelaçam na laje do túmulo que abriga a ambos,
a segunda geração se espalha e se mistura no século XX, como
raízes nebulosas e retorcidas do mesmo tronco. Chegam até a
pequena Arthuria, que, como o texto apenas sugere, é fruto do
amor incestuoso entre a segunda Cathy e o segundo Razyé, filhos
do mesmo pai. Atingida pela maldição do nome e do sangue, pela
sina que destrói as mulheres, ou pela migração do espírito da
mãe, a doce professora Cathy morre de parto aos vinte anos na
cidade de Roseau, capital de Dominica, ilha de colonização inglesa.
Para lá fugira com o negro Primogênito, na tentativa inútil de
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encontrar uma “ilha da fantasia” onde pudessem escapar da
sombra e poder do Razyé pai e conseguissem livrar-se do peso
torturante do destino.8

Por toda parte, as sucessivas rebeliões, a chegada dos negros
e socialistas ao poder público, a progressiva decadência da
economia agrícola das plantations e o crescimento da área
comercial e urbana atraem novos imigrantes em busca de trabalho,
mas não trazem a esperada sociedade livre das divisões de classe
e raça. A escritora Maryse Condé consegue mesclar com lirismo
e intensidade as dores e traumas sociais com os sofrimentos do
corpo e da alma. Relatos na voz das diversas governantas que
cuidaram das casas e de seus habitantes acrescentam e entrelaçam
versões, crenças, experiências, amores e dores. Se a verdade do
texto resiste ao fechamento, o grande segredo humano permanece
também escondido no diário escrito pela atormentada Cathy,
encontrado por Ada, amiga solidária, pobre e analfabeta, que o
entrega a Primogênito. “O que é que ela sabia? Será que
descobrira sua verdadeira identidade?”, pergunta-se ele.  O
pequeno caderno atrai e amedronta o companheiro de Cathy:
“Ele tirou de novo o diário de seu bolso e o olhou. A verdade
estava ali. Inscrita naquelas poucas páginas. Para conhecê-la,
bastava virá-las” (p. 320).

Seguindo um viés lacaniano, pode-se pensar nas páginas do
diário como letra, objeto perdido, algo do inconsciente sempre
buscado e inatingido ilustrado pela mãe, a “coisa para sempre
proibida e perdida” e que “a repetição tenta recuperar, perdendo
sempre” (MILLER, 1997, p. 27). O medo de encarar a tortuosa
verdade do incesto, seu duplo, e/ou a vergonha de sentir-se diante
de um corpo proibido, como se fosse o da mãe Irmine, levam
Primogênito/Razyé II a jogar o caderno da mulher-irmã e todos
os seus segredos no mar do Caribe, “lá onde as ondas
esquartejadas refluíam umas sobre as outras em redemoinhos”(p.
321). A aproximação entre o corpo velado da mãe e o diário
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secreto de Cathy é proposta pela própria narrativa de Condé:

Quando era pequeno, [o menino] escorregava até o patamar do quarto
de sua mãe e, pelo buraco da fechadura, olhava Irmine se despir. Depois
de ter desejado aquele corpo proibido, ele ficava um bom tempo
envergonhado, jurando nunca mais fazer aquilo de novo [...] Cathy
tinha confiado nesse caderno emoções e sentimentos que não queria
compartilhar com ele[...]. Ela talvez  tenha revelado   aspectos de sua
personalidade que preferisse esconder, e quem sabe se uma outra
Cathy não tomaria forma ao longo das páginas? Se lesse esse caderno,
todas as imagens de sua lembrança seriam arruinadas. [...]Quaisquer
que fossem os segredos de Cathy, ele jamais conheceria suas
deformidades. (p. 320-p. 1) 9

O mar, em sua beleza e grandiosidade, mistérios, perigos e
profundezas, serve de testemunha e paralelo às agonias e grandezas
da existência humana. Nas ilhas, continuam as tormentas, a
natureza selvagem, as migrações e mudanças e os ciclos de
repetição e estagnação.  Avolumam-se por toda a região as
histórias não contadas e as vozes não registradas na memória
nacional, como a experiência de Cathy e também a de Ada
(vendedora de peixes de Roseau, na pequena ilha de Dominica),
que observava Cathy enquanto ela escrevia seu diário, já no final
do romance. Se a habilidade de leitura e a escrita do diário não
têm o poder de afastar a dor e a morte, pelo menos são um registro
da identidade e conferem certo refúgio a Cathy, enquanto a pobre
Ada, sem saber escrever nem o próprio nome, fica relegada à
marginalidade social:

Como eu gostaria de saber escrever! Acho que se eu soubesse ler e
escrever a minha vida seria diferente. Ai de mim! Nunca entrei numa
escola. [Meus irmãos] podem assinar seus nomes, percorrer as páginas
dos jornais. Minha irmã e eu não sabemos nada. A gente ajudava
nossa mãe a vender na feira e a fazer, também, tudo o que tem de ser
feito numa casa. Por cima de seu ombro, eu olhava com admiração as
letras que [Cathy] desenhava, e ela me explicou:
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– Se eu não tivesse isso, meu diário, acho que já estaria morta. É aí que
eu ponho tudo, tudo, tudo. [...] Quero dizer, tudo o que se passa
dentro de mim” (p. 314).

Como outras tantas escritoras que tratam do Caribe e das
Américas, Condé procura realçar as histórias femininas que se
escrevem com doçura, sofrimento e contradição, negadas ou
ignoradas pela cultura e os registros oficiais. O romance faz eco à
pergunta do atormentado Primogênito/Aymeric/Razyé II sobre as
raízes tortas que chegam até sua pequena filha Anthuria: “Cathy
de Linsseuil-Razyé. Quem, algum dia, conhecerá os detalhes desta
velada história de amor? Quem saberá dos frutos que ela
deixou?”(p. 334). Os cadernos estão escondidos, rasgados, ou
no fundo do mar. As confissões e os mistérios das mulheres, os
desejos e as dores reprimidas, os suspiros e denúncias se fazem
audíveis, quem sabe, nas paredes centenárias e nos ventos bravios
que sacodem as ilhas. Longe de cristalizar um sentido único de
mulher, porém, Condé entrelaça e contrasta diferentes tempos e
experiências, classes, raças e etnias no cenário de uma sociedade
profundamente patriarcal e racista, marcada pela herança colonial.
Por tanto tempo comandada e manipulada pelas elites, a escrita
pode tornar-se instrumento de poder, interferência e resistência,
e o romance de Condé atesta a possibilidade.

Cristina Garcia e As irmãs Agüero

Sus professores lhes haviam dito para rezarem pela alma da mãe, para
pedir perdão a Deus. Mas Reina não conseguia entender o que a  mãe
havia feito de errado.[...] Não era possível que Mami tivesse se
afogado, como o pai havia dito [...], o que significa que o pai deve  ter
mentido. E se o Papá mentiu, onde diabo estava a verdade?
(GARCÍA, p. 171)
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           De forma semelhante a Maryse Condé e outros
escritores transplantados de seu local de nascimento, Cristina
Garcia ocupa uma posição controversa em relação à identidade
nacional pelo fato de ter nascido em Cuba, viver no exílio, e
escrever em inglês.  Se Condé (2000) se considera uma perfeita
cidadã de Guadalupe ainda que habite outros lugares do globo,
Garcia recusa uma rotulação unificada e defende a
multiplicidade de possíveis identidades. Buscando demarcar
para si e seus personagens um território mais amplo, complexo
e multifacetado, considera-se “cubana também” (2003), apesar
de ter integrado a primeira grande leva de emigrantes cubanos
aos dois anos de idade, em 1961, quando sua família abandonou
Cuba e mudou-se para a cidade de Nova York.

Como em seu primeiro romance, Dreaming in Cuban
(1992), traduzido no Brasil como Sonhos cubanos (1999), a
trama de As irmãs Agüero (1998) transcorre no espaço paradoxal
e fronteiriço, cheio de nostalgia e litígio, entre Cuba e Estados
Unidos, a ilha e os familiares no exílio. As histórias femininas, em
geral não contadas pela História, são repetidamente lembradas
em meio aos conflitos políticos, sociais e raciais de mais de um
século. A autora parece homenagear a herança literária naturalista-
regionalista na descrição constante dos rios, plantas e pássaros,
principalmente através do professor e pesquisador da
Universidade de Havana Ignacio Agüero, naturalista casado com
a também pesquisadora Blanca. Inicialmente contratada como
assistente de pesquisa, ela desejava ter seu próprio trabalho e
remuneração, mas nem o marido, nem as instituições, nem a
sociedade da época concordavam com a independência feminina:
“Ninguém quis dar emprego a Blanca, mesmo com suas
qualificações excepcionais. [...] Se você fosse um homem...[...]
Cuba, minha querida, não é a América”(p. 226). 10

Na impossibilidade de se mudar para um país onde o trabalho
feminino fosse mais reconhecido, Blanca parece ao marido cada
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vez mais estranha e inquieta, só encontrando prazer na estrada,
na pesquisa direta com os animais e a natureza.

Na qualidade de naturalistas, Ignacio e Blanca Agüero exploraram
Cuba com uma amplitude e uma profundidade que poucos haviam
alcançado em territórios consideravelmente menores. Conheciam
intimamente cada desfiladeiro nas montanhas calcárias da ilha, cada
saliência de suas planícies e pinheirais, cada curva de seus rios e
cavernas subterrâneas. Juntos, passaram anos catalogando o
esplendor da flora e da fauna cubanas, e haviam deplorado, a cada
estação que passava, o declínio e a extinção de espécies antes prolíficas
(p. 10).

     A nação era imaginada na sua grandeza original e pura, a
natureza prodigiosa ainda imune aos ataques da modernidade:

Os Agüero costumavam imaginar como seria Cuba antes da chegada
dos espanhóis, cujos cães, gatos e ratos se multiplicaram
prodigiosamente, acabando por exterminar as criaturas nativas da ilha.
Há muito tempo, Cuba havia sido o sonho de todo naturalista. Por
que, então, tanta coisa havia sido sacrificada para dar lugar às
sucessivas ondas de colonizadores e à vasta monotonia dos canaviais?
(p. 10)

A evocação crítica dos descobridores europeus e seus
famosos relatos inaugurais se reveste de ironia pelo fato de que
os naturalistas são produto da ciência européia. Ironia maior ainda
se lembrarmos do verso de William Wordsworth no poema “The
tables turned’, que diz, a respeito da ciência e do intelecto: “We
murder to dissect”, assassinamos para dissecar e estudar. Assim
faz Ignacio, o naturalista dedicado, que mata e empalha pássaros
raros (“De que outra maneira poderia eu estudar meus amados
pássaros?”, p. 69), e faz o mesmo com sua mulher Blanca, a
quem jamais consegue entender.

As maravilhas naturais, a grandeza dos rios, a força do calor
e das tempestades, a intensidade das paixões, crenças e conflitos
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muitas vezes se revestem dos tons de “lo real maravilloso”, na
esteira de Carpentier e García Márquez. A ciência lógica cede
lugar à hipérbole, ao improvável, ao misterioso, mesmo no relato
do cientista Ignacio, autor das páginas do diário inseridas com
destaque ao longo da história: “Eu não planejei o que ocorreu
no pântano de Zapata. É preciso que se entenda isso. Um
momento, minha esposa estava de pé à beira do atoleiro,
tirando uma mecha de cabelo molhada aderida à face. No
instante seguinte, um pássaro extraordinário ao extremo
surgiu, a adejar ao alcance de minha vista. Uma jóia cintilante
(p. 299)”.

As irmãs Agüero a que se refere o título são Constância e
Reina, filhas de Ignacio e Blanca Agüero, ambas na faixa dos
cinqüenta anos em 1991, quando ocorrem os episódios finais
relatados no livro. Elas contrastam em tipo físico, gostos e opções
de vida: se Constância é branca, vaidosa, delicada e elegante e se
exilara nos Estados Unidos com o marido Heberto Cruz, filho de
família cubana rica e anticastrista, Reina, dois anos mais jovem, é
morena grande e sensual, mulher de muitos amores, trabalha duro
como técnica em eletrificação, colabora com a Revolução em
Cuba e considera a riqueza “basicamente fútil”(p. 174). Quando
crianças, a primeira fora protegida pelo pai e rejeitada pela mãe,
embora fosse linda e branca como ela; a segunda, visivelmente
miscigenada, era adorada pela mãe, mas cresceu na incerteza sobre
o pai (como a segunda Cathy, no romance de Condé, bastava
olhar sua pele para saber que havia ali um segredo inconfesso e
uma relação proibida).

Em dezembro de 1990, a trabalhadora Reina escapa
milagrosamente de morrer eletrocutada ao tentar consertar a
bomba elétrica “quase pré-histórica” da mina em El Cobre (p.
20). Seu corpo queimado se recompõe aos poucos numa colagem
de enxertos de pele doada pela filha Dulce, pelo amante Pepín e
por conhecidos e desconhecidos, vivos e mortos. A diferença entre
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ela e a irmã diminui quando Reina se sente imensamente só após
esse acidente e se entristece com o desgaste da revolução, tantos
colegas já tendo desertado e a filha Dulce fugido para a Espanha.
Ela acaba escolhendo também o exílio, indo reencontrar
Constância e viver em Miami, onde impressiona com sua força
de trabalho, a beleza e a energia física. Sente falta das pracinhas
das cidades de Cuba, bem diferentes dos shopping-centers
impessoais da Flórida, mas um novo e eletrizante amor não tarda
a encher-lhe a vida de hipérbole e magia tropicais: “Esfregando
seus quadris contra os de Russ, que a abraça, Reina eletriza a
pele dele.[...] Devora frutas vorazmente, abacaxis imensos e
mangas, frutas-pães, abios e araticuns, aprisionadas e cintilantes
em fruteiras feitas de pura luz. Uma a uma, Reina arranca as cascas
das monstruosas frutas, engole-as inteiras, sem titubear. Russ fica
imóvel sob ela, a cabeça pendendo para trás por causa do calor
e do orgasmo” (p. 294).11

Constância, por sua vez, tornou-se empresária bem sucedida
no ramo de cosméticos, embalados e rotulados para atender aos
anseios nostálgicos de juventude e sensualidade que são
associadas à “pérola das Antilhas”. Se Miami era “desconcertante,
um choque cultural inevitável, o ar fortemente carregado de sonhos
agonizantes”(p. 51), Constância aprende a trabalhar e lucrar com
isso.  Uma reprodução antiga do lindo rosto de Blanca estampa
os rótulos dos produtos Cuerpo de Cuba, vendidos aos milhares
com a promessa da “beleza da fragrância e da sensação, a mescla
de passado e imaginação”(p. 166). Ironicamente, a figura
misteriosa e arredia dos anos 40 se multiplica comercialmente e
se reflete também ao vivo, no rosto da própria Constancia, sua
“expressão ressuscitada” (p. 169). Como diz Reina, observando
“o passado aprisionado no semblante” da irmã e transformado
em commodity lucrativa no final do século XX: “Que estranha
forma de estar morta!”(p. 162-3).

Assim como a beleza traduzida da Cubanidad, o sincretismo
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religioso viaja de um lado a outro do estreito, já que a fé na Virgen
de la Caridad del Cobre e nos poderes da Santería sobrevivem
tanto à Revolução comunista quanto à cultura capitalista ianque.
Constancia aprendera a respeitar os mistérios e poderes
sobrenaturais desde muito cedo com a babá mulata Beatriz Ureña,
que o pai cientista contratara para cuidar dela. No presente, as
clientes, as cifras volumosas e os eficientes planos empresariais
não impedem sua adesão ao misticismo em voga: ela “liga o rádio
para ouvir seu programa predileto, La Hora de los Milagros, e
pondera sobre a última notícia: uma onda de aparições da Virgem
nos hotéis de Cozumel” (p. 31). Nos arredores de Miami, consulta
regularmente o santero Oscar Piñango, que interpela a Virgen
com seu nome africano, Oxum, no altar abarrotado de oferendas
esdrúxulas que vão desde jóias e charutos, abóboras e contas,
até omeletes e latas de refrigerante.12 Pouco tempo depois,
viajando ao interior de Cuba, Constancia observa as crianças
graciosamente vestidas de amarelo, fazendo procissão em honra
de La Virgen de la Caridad del Cobre e carregando “abóboras
e colares de contas de âmbar” para a santa (p. 296). Nessa viagem
de retorno, Constancia registra novamente a natureza maravilhosa
do lugar, aparentemente antigo e eterno:

[...] percorre em disparada uma estrada poeirenta, espantando galinhas
e cabras errantes. Acima dela, o céu encontra-se lambuzado de um
azul sobrenatural, tão azul que parece impossível existirem nuvens[...]
Guajiros com chapéus de palha pontudos passam sem pressa,
cavalgando mulas. Este é um mundo preservado, pensa Constancia,
uma paisagem onde toda origem se revela (p. 295-6).

A experiência do retorno de Constância é uma constante
nas comunidades transnacionais nesta era de intensificados
deslocamentos globais. Na sua reflexão sobre a diáspora caribenha
na Inglaterra, o teórico Stuart Hall (2003, p. 26-27) observa que
“as identidades se tornam múltiplas”, e há também percepções
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múltiplas e ambíguas competindo entre si sobre o local de origem.
Ao mesmo tempo em que a pátria surge idílica e preservada no
mito de origem, ela é também refeita e reconstruída através das
novas lentes adquiridas no exílio.  No romance de Garcia, a filha
de Ignacio e Blanca (Mestre) Agüero está em Cuba exatamente
tentando compreender sua própria história, tão vinculada à da
mãe, e segue a orientação dada em carta pelo tio Dámaso.
Quarenta anos após a morte de Blanca, a revelação mais
importante vem no diário (e testamento) escrito pelo pai, Ignacio,
e escondido durante décadas numa caixa de cobre enterrada sob
o assoalho do casarão abandonado da fazenda da família Mestre.
Em estilo que lhe parece “elegante, legível, nitidamente formal”
(p. 297), relata a história da família desde o início do século XX
até o momento em que, depois de anos de mentiras, confessa ter
assassinado sua mulher no ano de 1948, sucumbindo ao trauma
de ter sido traído e trocado por um homem negro, elegante e
misterioso, identificado com Xangô.13  Como em Corações
Migrantes, romance de Maryse Condé, o conflito central gira
em torno do eixo raça-classe-gênero e um triângulo amoroso cujo
vértice é a mulher bela, atraente, miscigenada, e ‘bem casada’
(marido branco, respeitado e culto), mas vulnerável em termos
econômicos e sociais. Ela se envolve em relação intensa e trágica
com um negro socialmente inferior e distante, com quem tem uma
filha ‘bastarda’ de paternidade escondida.  A contradição e a
violência do quadro se enraízam na hierarquia e na repressão do
passado colonial, e continuam contaminando e confundindo as
gerações seguintes.

Embora Ignacio Agüero tenha enganado a todos e inventado
várias versões para a morte da mulher em As irmãs Agüero, nós,
leitores, já vínhamos lendo o diário e sabendo da verdade trágica
desde o início deste romance construído em estrutura circular.
Remetendo à estratégia adotada por García Márquez em Cem
Anos de Solidão, um dos livros preferidos de Cristina Garcia, o
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desfecho aproxima os olhares do leitor e de Constância, que juntos
lêem o final do manuscrito deixado por Ignacio. Tentando diluir a
violência com apelos à natureza e à paixão, a confissão do cientista
e professor universitário surpreende pela pouca lógica:

Não me recordo de ter mirado nela, apenas da imprudência
indomável do meu desejo, da pressão da espingarda calibre doze
contra meu ombro, da provocação do próprio pássaro. Eu deslocava
os olhos do colibri para Blanca, como que premido por uma
necessidade da natureza (p. 299).

Ignacio justifica o assassinato como resultante do impulso
instintivo e do desejo irrefreável que o levara a matar a mulher,
confundida com um pássaro frágil, belo e raro como os que ele
matava para conhecer e dominar. Quais teriam sido os desejos
de Blanca, suas dúvidas, seus medos, suas contradições? Porque
se comportara de maneira aparentemente incompreensível, ela
que se achava igual a um rio e ansiava pela liberdade? Porque
sempre levava consigo um ossinho, lembrança da mãe pisoteada
(recuperado por Constancia junto com o diário do pai)? Mais
uma vez, a imagem de ossos familiares sendo carregados em um
saco remete a Cem Anos de Solidão e também a outro livro
favorito de Cristina Garcia, o romance Song of Solomon/ A
canção de Solomon, de Toni Morrison (1977). A narrativa de
Garcia privilegia o registro das ações e pensamentos do homem,
marido e chefe de trabalho, dando destaque a nove capítulos que
contêm páginas do seu diário, transcritas em itálico.
Paradoxalmente, a estratégia chama atenção para o silenciamento
da voz da mulher, o mistério de seus sentimentos e história pessoal,
que permanecem encobertos pela estrutura social rígida, a morte
prematura, e as mentiras inventadas pelo marido. Ironicamente,
Blanca parece insistir em falar, perpetuada também na parede da
casa da filha: “Apenas a mãe parece viva no quarto de hóspedes,
na foto que Reina pendurou sobre a cômoda. Há um convite nos
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olhos de Mamá, na expressão suspensa de sua boca, como se
soubesse que alguém ia lhe fazer uma pergunta crucial muito depois
de ela ter morrido” (p. 184).

Assim como em Corações migrantes, no romance Sonhos
cubanos atribui-se a categoria de ‘verdade’ ao que está registrado
no diário (complementado pela verdade revelada na carta do tio
Dámaso Mestre a sua sobrinha Constância, contando sobre o
suicídio do pai dela dois anos após a morte da mãe). Num paralelo
entre as narrativas familiar e nacional, Ignacio entrelaça os fios de
sua vida com a história do país durante a primeira metade do
século vinte. Se, como homem branco e educado, ele tem o poder
de falar e agir, sua biografia evoca os chefes da política e da nação,
sujeitos responsáveis por traçar seus rumos.

 Meu nome é Ignacio Agüero, e nasci no fim da tarde de 4 de outubro
de 1904, o mesmo dia, segundo minha mãe me informou depois, em
que o primeiro presidente da República, Estrada Palma, chegou a
Pinar del Rio para um desfile, um banquete e uma longa noite de
discursos na mansão do governador.Cuba havia conquistado sua
independência dois anos antes e, apesar da emenda Platt, que
permitia aos americanos interferir no nosso país desde o dia em que
ele nasceu, os cidadãos de Pinar del Río tomaram as ruas para
receber o presidente (p. 298).14

A história da ilha se desenrola ao longo do século, orgulhosa
de suas plantações de tabaco, o melhor do mundo, da herança
literária e musical européia (transmitida, por exemplo, pelos pais
de Ignacio),15 temerosa da constante ameaça do Colosso do
Norte, preocupada com os regimes brutais e corruptos, as revoltas
estudantis, a distância entre brancos e negros, a mudança radical
com a revolução de 1959, os desertores, o pânico, as divisões
políticas e familiares, a crise das filas, o desabastecimento e
empobrecimento. Do outro lado, na Flórida, a política é
comandada desde a década de 60 pelos discursos radicais e as
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secretas missões mirabolantes dos anticomunistas, em geral “ricos
patológicos” donos de mansões e iates (segundo Reina, p. 169),
com freqüência, liderados pelo aventureiro Gonzalo Cruz, grande
amor de Constância, pai de seu filho Silvestre e irmão do marido,
Heberto. Mesmo velho e doente no hospital, o sobrevivente da
Baía dos Porcos “preside, como um ditador deposto, sobre toda
espécie de refugiados e sicofantas” (p. 48). Mesmo nas últimas
décadas do século XX, as mulheres travam suas lutas pessoais
de amor e ódio em torno desses homens e continuam à margem
do poder político. O primeiro amor de Reina e pai da filha Dulcita,
por exemplo, foi o celebrado revolucionário José Luis Fuerte,
que “lutou em Moncada e Sierra Maestra”(p. 59). Os filhos e
afetos, em ambos os casos de Constancia e Reina, são esquecidos
por esses pais de vida curta e ambição longa.

O enredo criado por Cristina Garcia é entremeado pelas
sagas de mulheres que, a despeito das muitas barreiras, conseguem
fazer história. No início estão duas matriarcas de nomes fortes e
simbólicos. Soledad, moradora de Pinar del Rio, mãe de Ignacio
Agüero, que “sabia melhor do que ninguém o significado da
solidão”, foi violentada aos dezessete anos e expulsa de casa,
grávida e solteira. Viu a filhinha Olivia morrer afogada na enchente
do rio Guamá, no ano de 1890, e o homem que a estuprara,
comerciante da região, tornar-se prefeito da cidade (p. 37, p.
158). Com tudo isso, o sofrimento não empanou sua inteligência
e sensibilidade, a dedicação a sua família, nem impediu sua
participação direta em protestos contra a violência política na
década de 30. Eugenia, mãe de Blanca Mestre, mulata em parte
francesa, fazia parte do grupo de agricultores que fugira do Haiti
após a revolta dos escravos e se instalara em Santiago de Cuba.
Já casada, morreu pisoteada por 609 porcos na fazenda em
Camagüey, quando sua filha tinha apenas cinco anos. Vista ora
como mártir, ora como bruxa, Eugenia passou a ser cultuada pelo
marido Ramón Mestre, pela família e a comunidade, transformada
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em mito, acrescentando magia e dramaticidade ao texto de
Cristina Garcia.

Essas mulheres passam às filhas seu sangue, suas dores,
perplexidades, e também resistência. Blanca, filha de Eugenia,
órfã de mãe desde pequenina como a Cathy de Condé, é mulher
fascinante que desperta grandes paixões, revolta-se com a pouca
liberdade, adoece e definha em suas contradições e seu silêncio,
é espancada (aparentemente) pelo amante negro e assassinada
pelo marido branco e culto. Desde cedo, “ela falava pouco, como
não querendo se render ao universo infiel das palavras”(p. 186).
Vêm depois suas filhas Constancia e Reina, meio-irmãs que se
amam e se odeiam, herdando os traumas e conflitos dos pais; as
netas Isabel e Dulce, mais o neto Silvestre, homossexual e infeliz.
São ciclos de paixão, solidão e abandono que se repetem em
busca de alguma explicação e solidariedade. No final, as
sobreviventes examinam a história, reconhecem a tradição e a
herança, e tentam desvendar a própria face no espelho das águas.
São agora protagonistas que querem assegurar o direito de escolha
no espaço público e no privado: “Constancia se debruça sobre a
amurada da embarcação, procurando se ver melhor. Ela anseia
por seu próprio rosto, pela tonalidade exata de rosa de sua pele.
O que a separa da semelhança com sua mãe? O que, afinal, lhes
distingue o sangue? E a quem ela deve lealdade?” (p. 275).

A casa da fazenda de Camagüey onde ficou escondido por
tantas décadas o diário de Ignacio Agüero esconde também, e ao
mesmo tempo revela, as histórias de Blanca, que ali nascera, e de
sua mãe, Eugenia Mestre-Sejourné, que fora pisoteada pelos
porcos até a morte. Nos seus segredos, faz lembrar a mansão da
família de Linsseuil, em Corações Migrantes, onde as paredes
choravam e as tabuas do chão rangiam com os ecos do sofrimento
de mulheres e escravos.  Como as residências patriarcais, as
narrativas oficiais e as verdades estabelecidas resistem, escondem,
mas ao mesmo tempo deixam escapar pelas frestas, os gritos,
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risos, amores e dores daquelas que não tiveram poder suficiente
para construir seu próprio texto.

A escrita ficcional de Maryse Condé e Cristina Garcia
contribui para lançar luz sobre essas lacunas e silêncios.  Muitos
estudiosos já apontaram a estreita relação entre o projeto de uma
literatura nacional, nas pequenas e grandes nações do continente
americano, e a estrutura militar, política e econômica dominante.
Como ressalta Doris Sommer (1990) em conhecido estudo sobre
o romance latino-americano, os textos inaugurais buscaram
legitimar cada nação através de uma história construída de forma
positiva e confiante, projetando ali um estado patriarcal burguês
aliado a uma família ideal onde os conflitos são sempre contidos e
apaziguados.

As narrativas de Condé e Garcia desestabilizam as
construções hegemônicas, deixando de lado as certezas e abrindo
espaço para o impuro, o instável, o proibido, as vozes emudecidas
ou negadas. A inserção de cartas e diários ilumina a complexidade
nas questões de gênero e sua relação com classe, raça e poder. A
escrita que se faz à mão, que se esconde, recatada e proibida, a
escrita feminina do silêncio, está em busca da palavra e da ordem
interna, uma tentativa de preservar a sanidade e controlar o caos.
Além de serem associados à verdade, os relatos e confissões
expressos em primeira pessoa nas cartas e diários são,
tradicionalmente, relacionados à mulher e a uma literatura
supostamente inferior e sentimental.  No entanto, foram cartas e
diários escritos por homens (com os quais o de Ignacio Agüero
tece alguns paralelos) que fizeram o registro da ocupação e do
povoamento do continente americano pelos diversos grupos de
exploradores europeus.

Ao resgatarem um gênero “feminino” e iluminarem as histórias
vividas por mulheres, as escritoras utilizam a imaginação para
interferir na historiografia, seu conteúdo e sua forma. Em seu
primeiro romance, Dreaming in Cuban, Cristina Garcia havia
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destacado o diário escrito pela jovem Pilar (que tem a missão de
guardar a memória e de registrar a história familiar), e também às
cartas de amor escritas e nunca enviadas por sua avó, Celia del
Pino.  O gênero epistolar vem sendo elaborado por diversas outras
escritoras contemporâneas: por exemplo, o romance The house
on the lagoon (1995), da porto-riquenha Rosário Ferré, baseia-
se no diário escrito e escondido pela protagonista, mas descoberto
pelo marido. Inconformado com a versão que ela registra dos
fatos, ele interfere diretamente no texto da mulher, negando-lhe a
liberdade de pensamento e o direito de expressão. Fora do âmbito
caribenho e um texto precursor da produção contemporânea, o
conto “The yellow wallpaper”, de Charlotte P. Gilman (1892; “O
papel de parede amarelo”, 2006), mostra o diário de uma mulher
que insiste em escrever apesar da proibição do marido médico.

Repete-se nessas obras a tentativa de registrar uma visão
‘outra’ do real, de incluir novos sujeitos, vozes e cores nas
narrativas que se fazem das nações e de seus cruzamentos. As
repetições e ironias, além dos muitos trânsitos e deslocamentos,
impedem o fechamento das bordas nestes novos mapas que se
instalam.  De modo semelhante, na leitura efetuada no presente
ensaio, não se buscou captar o ‘verdadeiro’ e ‘autêntico’ retrato
do Caribe, de uma nação específica, dos espaços fronteiriços ou
transnacionais, nem desvendar os dilemas maiores dos cidadãos
ou os fatos ‘reais’ da História. Fazendo pontes entre um romance
e outro e entre partes do mundo caribenho, foram sublinhadas
aqui as representações imaginadas, as lacunas e os velamentos
em textos literários que ajudam a repensar e a reconstruir memórias
e histórias.

NOTAS
1 Isto é, referentes aos países das Américas.
2 Os trechos de obras em língua inglesa, citados em português ao longo
do trabalho, foram traduzidos pela autora deste ensaio.
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3 José Martí e Antonio Maceo, heróis da independência cubana, morreram,
respectivamente, em 1895 e 1896, em meio à rebelião final; a libertação dos
escravos se dera oficialmente em 1886. A explosão do encouraçado Maine,
também entrelaçado à ficção de Condé, ocorreu a 15 de fevereiro de 1898.
Em 1898 os espanhóis foram expulsos da ilha de Cuba, de Porto Rico e das
Filipinas pelos novos conquistadores, os Estados Unidos.
4 Daqui em diante serão dadas no texto apenas as páginas citadas desta
obra de Condé, na tradução publicada em português.
5 Na verdade a escravidão foi abolida no século XVIII e reinstalada no
início do século XIX, por ordem de Napoleão, fato que o romance também
evoca: “Após o restabelecimento da escravatura pelo famoso Richepance,
crioulas mandingas serraram elas mesmas o pescoço com seus garrotes
antes de retornarem aos grilhões”(53-4).
6 Imigrantes indianos mostram a mesma incorporação de valor. Para Sanjita,
caseira na propriedade dos Linsseuil, seu filho Eugéne era “o mais bonito,
mais branco, aquele que era meu preferido”(159).
7 Sanjita lembra que “não se falava nunca das origens de minha mãe: acho
que ela não contava”(158).
8 Assim, Condé associa os problemas recorrentes em partes do Caribe de
colonização e língua diferentes. Com a inclusão de Dominica, parece
homenagear também a escritora Jean Rhys, natural da ilha, que a precedeu
no diálogo com as irmãs Brontë ao retomar Jane Eyre, de Charlotte Brontë,
em seu belo romance Wide Sargasso Sea (1966).
9 O texto faz lembrar a análise de Lacan (1998, p. 40) sobre o conto “A carta
roubada” de Poe, em que ele compara a carta e seu eterno segredo a “um
imenso corpo de mulher” que “se esparrama no espaço do gabinete do
ministro”.  Ao contrário do personagem Razyé II, no entanto, o detetive
Dupin não hesita em tentar “desnudar esse maiúsculo corpo”, ou seja, ter
“o objeto ao alcance da mão, que o arrebatador só precisa pegar”.
10 As páginas referentes ao romance As irmãs Agüero serão citadas
diretamente no texto.
11 A beleza irresistível da cinqüentona Reina é um dos toques de exagero
que pontuam o romance. Quando chega à Flórida, ela rapidamente seduz
vários sócios do Iate Clube, amantes que a cobrem de rosas vermelhas,
bilhetes amorosos e presentes. Além disso, “operários e garçons fazem
fila nas docas para vê-la.[...] Os barcos param à meia força, as mulheres no
meio das frases”, temerosas que ela lhes roube os maridos (201).
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12 A representação da Santería cubana no romance Dreaming in Cuban
foi criticada por tropicalizar e deformar os ritos afro-cubanos  (cf. Aparicio
e Chávez-Silverman,1997). No caso de As irmãs Agüero, a autora preferiu
incluir uma versão obviamente caricatural, tradução parodística “made in
USA”.
13 Os detalhes ficam em mistério:  Blanca desaparece por dois anos e meio,
mas uma mãe-de-santo declara a Ignacio que ela voltaria “trazendo uma
filha do deus Xangô”(261). Retorna suja, rasgada, machucada e grávida
de oito meses. Ignacio cuida dela com carinho (como Aymeric faz com
Cathy, em Corações migrantes), mas nunca mais se amam. Há um mulato
enorme, parecido com Reina, que circula perto da casa de praia, muito
bem vestido, usando um chapéu panamá com faixa vermelha e bracelete
de contas vermelho e branco, e Ignacio lhe pede que desapareça (264-5).
Reina vê um homem semelhante 14 anos depois da morte da mãe, ao lado
do túmulo dela: um homem “alto e corpulento, com uma impecável pele
negra como a noite”, bem vestido e elegante, que a chama de “mi hija”(197).
14 A placenta do bebê é levada por uma coruja de mau agouro, que sobrevoa
e respinga sangue nas autoridades do desfile cívico. Está no nome da
família, Agüero, e marca o nascimento do país: “as interpretações dos
padres e pais-de-santo coincidiram: a ilha estava condenada”(35). Em
contraposição, há uma discordância, um desacerto, entre a memória de
Blanca e o símbolo nacional cubano: “Depois que a mãe delas morreu,
Papá mandou Reina e Constancia para um internato em Trinidad.[...] Cada
vez que Reina tentava falar sobre Mami, Constancia tapava os ouvidos e
cantarolava o hino nacional” (162).
15 Reinaldo Agüero, emigrante da Galícia, era um sensível violinista e
lector de textos para os trabalhadores da Fábrica de Charutos El Cid, o
que permite à autora render tributos ao próprio poema “El Cid” e ao legado
de Cervantes, Dickens e Victor Hugo. Continuando as ligações
intertextuais no contexto das Américas, o poema de Octavio Paz, “Blanco”,
é citado em epígrafe e evocado em Blanca, no silêncio, no branco, na
lacuna (blank) e no alvo que ela representa (cf. COSER, 2002). O tema do
branco, da morte e da memória v. esquecimento ecoa na segunda epígrafe
do livro, em versos do poeta Hart Crane.
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