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Resumo

Este trabalho investiga a utilização de elementos ditos 
biográficos como estratégias retóricas de legitimação discursiva 
na obra La consagración de la primavera, de Alejo Carpentier. 
A essa estratégia chamamos de performance biográfica. Ela está 
relacionada ao surgimento do escritor como uma figura social 
reconhecida como produtor de um discurso autolegitimado, o 
que ocorre com a profissionalização da produção literária latino-
americana na segunda metade do século XX. Na década de 1970, 
essa obra se contextualiza nas disputas em torno da imagem da 
Revolução Cubana, após eventos como o “Caso Padilla”. 

Palavras-chave: Narrativa, Alejo Carpentier, Performance 
biográfica.
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de Alejo Carpentier, La consagración de la primavera. A esa 
estrategia se le llama performance biográfica. Está relacionada al 
surgimiento del escritor como una figura social reconocida como 
productor de un discurso autolegitimado, lo que ocurre con la 
profesionalización de la producción literária latinoamericana en 
la segunda mitad del siglo XX. En la década de 1970, esa obra 
fue contextualizada en las disputas alrededor de la imagen de la 
Revolución, después de sucesos como el “Caso Padilla”. 

Palabras claves: Relato, Alejo Carpentier, Performance 
biográfica

Abstract

This article investigates elements, allegedly considered 
bibliographical, used as rhetorical strategies of discursive 
legitimation in “The Rite of Spring”, by Alejo Carpentier. We 
dub this strategy biographical performance which is linked to 
the emergence of the writer as a well-known social character, 
as the producer of a self legitimate discourse, trait typical of the 
professionalization of Latin-American literary production during 
the second half of the 20th century. In the 1970s, the context in 
which Carpentier´s book was written are the polemics involving 
the Cuban Revolution, after events such as the ‘Padilha Case’

Keywords: Narrative, Alejo Carpentier, biographical 
performance.

Em O poder simbólico, Pierre Bourdieu discorre sobre 
figuras de grande autoridade no que diz respeito à produção 
da ordenação social. Se pensássemos a partir dessa ideia, nas 
sociedades tradicionais, o velho, o xamã, o griot seriam algumas 
dessas figuras “investidas da mais alta autoridade” (BOURDIEU, 
1984, p.114). Nas sociedades contemporâneas, muito desse poder 
se centra na figura do escritor. Vários autores como Antonio 
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Candido (2000), Doris Sommer (2009) e Roberto Gonzalez 
Echeverría (2001) defendem que a literatura, na América Latina 
e no Caribe, está revestida de grande autoridade social. Como 
exemplo, Gonzalez Echeverría (2001) assevera que o romance 
surgiu como imitação do discurso do poder social, radicado em 
certos textos de grande legitimidade, como é o caso de textos 
jurídicos e científicos. Os homens das leis e os cientistas – com 
destaque para os naturalistas e os antropólogos – foram figuras 
socialmente reconhecidas como produtoras de um discurso 
“poderoso”, sendo, portanto, ligadas ao poder simbólico. 

Com a modernização da literatura latino-americana e 
caribenha, na década de 1960, os romancistas assumiram grande 
destaque social. Claúdia Gilman (2003) assegura que, naquele 
momento, o político passou a legitimar o discurso dos escritores. 
O romance se torna então um texto dotado de grande autoridade 
social. Seguindo essa lógica, a partir daqueles anos, o romance 
latino-americano conseguiu livrar-se da dependência de outros 
discursos, como o legal e o científico, e legitima-se como lugar 
de ordenação da verdade social. Para isso contribuiu o processo 
de modernização da literatura, que incluía a profissionalização 
do escritor. Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Julio Cortazar, 
Carlos Fuentes e Gabriel García Márquez foram os primeiros 
escritores profissionais na região. Não estavam a serviço do 
Estado, como ocorria tradicionalmente com os escritores. Com 
exceção de Fuentes e Carpentier, que assumiram esporadicamente 
postos diplomáticos, os demais sempre mantiveram sua 
independência em relação ao Estado. Nesse ambiente, o escritor 
vai substituindo, como personagem de autoridade, entre outras 
figuras, a do naturalista, a do antropólogo. 

Em um continuum, a crítica literária passa então a 
valorizar a biografia e o ambiente social da produção literária, 
levando os leitores a perceber, na vida e na atuação pública, 
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diga-se política,  os autores como elementos importantes para a 
compreensão de suas obras. Nesse contexto, surge uma estratégia 
narrativa chamada de performance biográfica. Os escritores 
iniciam por ficcionalizar a própria biografia pública, utilizando-a 
como discurso legitimador. Esse é o caso de La consagración de 
la primavera, romance de Alejo Carpentier,  publicado em 1978, 
que trata da Revolução Cubana. 

Pela relevância de sua obra ficcional sobre a história do 
continente, Carpentier se tornou referência para a geração de 
escritores cubanos pós-1959, que conjecturavam a necessidade 
de produzir uma literatura que representasse uma “nova história” 
iniciada a partir da Revolução. Contudo, sua obra sobre a 
Revolução foi somente publicada dezenove anos após o evento. 

Nascido em Havana, em 26 de dezembro 1904, 
Carpentier esteve ligado ao chamado realismo maravilhoso 
depois que escreveu El reino de este mundo, em 1943, com a 
qual adquire fama. Antes desse romance, havia tentado a sorte 
com !Écue-Yamba-O!, texto que resultou de seu envolvimento 
com o movimento conhecido como “negrismo cubano”, cujos 
expoentes foram os etnógrafos Fernando Ortiz e Lydia Cabrera. 
Esse livro foi publicado na Espanha, em 1933. Desde 1928, ele 
encontrava-se exilado em Paris, por ter participado da luta contra 
a ditadura de Gerardo Machado. 

Em 1953 escreveu Los pasos perdidos e, em 1958, 
Guerra del tempo. Suas obras de maior fôlego, contudo, serão 
escritas depois da Revolução Cubana, quando ele retorna a Cuba: 
Siglo de las luces, em 1962, e La consagración de la primavera 
(doravante, La consagración), em 1978,  obra de que nos 
aproximaremos mais.  

Graças ao jornalismo e à sua relação com a antropologia, 
Carpentier desenvolveu um aguçado sentido da observação da 
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realidade. Seu primeiro texto jornalístico, “Pasión y muerte de 
Miguel Servet”, foi publicado em 1922,  no jornal La Discusión. 
Até 1928, trabalhou em jornais como La Discusión, Chic, 
El Universal, El Pais, Social, Carteles, El Heraldo, Diario 
de la Marina e Revista de Avance. No exílio em Paris, que 
durou até 1939, escreveu na imprensa francesa sobre temas 
latino-americanos. Quando retornou à América, viveu até 
1959 na Venezuela, onde trabalhou tanto para jornais cubanos 
(Información, Carteles, Conservatorio, Nuestro Tiempo, 
Origenes, Tiempo, Gaceta del Caribe) quanto para venezuelanos 
(El Nacional, Elite, Revista Nacional de Cultura, Topicos Shell, 
Cultura Universitaria, Contrapunto). 

Depois da Revolução, Carpentier se instala em Cuba. 
Mesmo ocupando diversos cargos no governo cubano, como 
presidente da Imprensa Nacional de Cuba, continua escrevendo 
para jornais franceses, como L’Intransigeant, Candide, Revue 
de L’Amerique Latine, Revue Hebdomadaire, Musicalia, Gaceta 
Musical. 

Além do ofício jornalístico, Carpentier produziu um 
conjunto de ensaios sobre literatura, dentre os quais se destacam 
“De lo real maravilloso americano”, “La novela latinoamericana 
en víspera de un nuevo siglo” e o prólogo de El reino de este 
mundo,  que se constitui em um dos marcos da narrativa hispano-
americana. “Sin lo real maravilloso de Carpentier no puede 
entenderse el realismo mágico de Gabriel García Marquez” 
(ARIAS CAREAGA, 2008, p. 13). Afora esses ensaios menores 
que foram reunidos em obras coletivas, o livro La música em 
Cuba, de 1946, mostra a outra faceta do autor: a música. Sua 
relação com os etnólogos Lydia Cabrera e Fernando Ortiz 
também lhe valeram a aproximação com a antropologia e com 
o discurso etnográfico, que estarão presentes em várias obras, 
como El reino de este mundo e Los pasos perdidos. 
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La consagración na narrativa da Revolução Cubana

Ao promoverem mudanças nos sistemas sociais, políticos 
e econômicos das sociedades, as revoluções provocam rupturas 
nos sistemas de sentidos. Os símbolos derrubados, às vezes, 
literalmente, perdem seu apelo. As memórias são “abolidas” 
com esses monumentos, fraturadas; as narrativas, por sua vez, 
são questionadas; novas, elas têm de ser elaboradas para abarcar 
a realidade mais recente. Isso está ligado à ideia de crise de 
orientação, conforme a teoria de Jörn Rüsen (2001). Como as 
mudanças sociais instauram crises de sentido e orientação, as 
novas narrativas emergem, então, para suprir essa necessidade. 

Para Edward Said (1995), uma das maneiras de lidar com 
os problemas do presente é o retorno ao passado. Para Rodenas, 
em uma aparente concordância com Rüsen,  a narrativa que trata 
da Revolução constitui, 

una respuesta al profundo sentido de cuestionamiento de 
la identidad nacional cubana provocado por los cambios y 
convulsiones traídos por el gobierno de Fidel Castro emprende 
la re-escritura de la historia de Cuba desde la perspectiva 
ofrecida por el triunfo del ejército rebelde, y sólo inicialmente 
toca los problemas relativos a la transición al socialismo, para 
volver a la etapa actual.  (RODENAS, 2002, p. 96) 

Assim, em mais uma tentativa de estetizar a Revolução, 
essas narrativas da Revolução partem da necessidade de redefinir 
sentidos para uma sociedade que quer narrar um novo começo 
em termos socialistas: 

O comunismo ... proclamou-se um sistema alternativo e  
superior  ao  capitalismo,  e destinado pela história a triunfar 
sobre ele, até mesmo aqueles que rejeitavam suas pretensões 
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de superioridade estavam longe de serem convencidos de que 
ele  não  pudesse triunfar. (HOBSBAWM, 2004, p. 62)

Essa clarividência, contudo, esbarra no fato de que 
inicialmente a Revolução Cubana não foi socialista. Portanto, 
qualquer explicação que não leve em conta a sua conversão 
ao socialismo depois de 1961 pode revelar que a clarividência 
comunista não deu conta inicialmente de mitigar as prementes 
necessidades de sentido que a derrubada de Batista colocou. 
Aquele ciclo narrativo, chamado por Rodríguez Coronel (1986) 
de “narrativa da Revolução Cubana”, é parte desse esforço. 
Carpentier também esteve fora de Cuba e ultrapassou as fronteiras 
literárias, como também o fizeram os historiadores Eric Williams, 
Cyril Lionel Robert James (CLR James) e o ensaísta Juan Bosch.

A Revolução Cubana deve ser contextualizada dentro 
da história caribenha que naqueles anos começava a viver um 
intenso processo de descolonização, com as independências 
de Barbados, da Jamaica, de Trinidad y Tobago, de Suriname, 
das Guianas. Várias regiões do Caribe passavam, assim, por 
processos de mudança política. Como parte desse contexto de 
crise política e mudança social emerge o processo revolucionário 
cubano, que foi também compreendido como um passo a mais 
nessa luta anti-imperial. Ainda segundo Hobsbawm, 

a vitória do exército rebelde (cubano) foi genuinamente sentida 
pela maioria dos cubanos – e caribenhos – como um momento de 
libertação e infinita promessa [...] uma vez na vida, a revolução 
foi sentida como uma lua-de-mel coletiva.  Aonde iria levar? 
Tinha que ser a um lugar melhor (2004, p. 426). 

No contexto da historiografia caribenha, nos dez anos 
seguintes à Revolução Cubana, foram publicadas duas sínteses 
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históricas do Caribe: De Cristobal Colón a Fidel Castro: El 
Caribe, frontera imperial, de Juan Bosch, em 1969, e Colombus 
to Castro: The history of the caribbean, de Eric Williams, em 
1971, nos Estados Unidos.  Antes desses livros, o historiador  
trinitário-tobagense CRL James publicou um pequeno ensaio 
intitulado “De Toussaint Louverture a Fidel Castro”,  que aparece, 
na edição brasileira, como prólogo de Os jacobinos negros. 
Essas obras são parte da tentativa das sociedades caribenhas de 
produzirem orientação, de narrarem para si mesmas os eventos 
de 1959. Elas não apenas “incluem” a Revolução na história 
do Caribe, mas estabelecem um continuum entre esses feitos e 
outros eventos da história caribenha, como a Revolução Haitiana 
e a chegada de Cristóvão Colombo. 

Nesse retorno ao passado, um dos motes foi a Revolução 
Haitiana. Esse fato, a recuperação da Revolução do Haiti como 
precedente histórico da Revolução Cubana, leva a estabelecer 
uma relação entre essas três obras e outras narrativas do mesmo 
período.  Desde o final da Segunda Guerra Mundial, autores como 
Aimé Cesairé, Edouard Glissant e o próprio Alejo Carpentier, 
entre outros, haviam escrito sobre a Revolução Haitiana. 
Segundo Maria Oyama (2009), eles marcaram o Haiti como o 
lugar da identidade caribenha. Com a Revolução Cubana, Cuba 
passa a ocupar o lugar que antes era do Haiti. Para o escritor 
barbadiano George Lamming (1996, p. 107), a Revolução de 
1959 reorganizou a história caribenha e significou “uma resposta 
... à ameaça imperial que Próspero concedeu como uma missão 
civilizadora”.

Dentro dessa narrativa, La consagración é um texto 
“tardio”.  Talvez, seguindo o que afirma no ensaio “La novela 
e la história”, Carpentier afirma que, para escrever um grande 
romance, deve-se considerar a temporalidade dos acontecimentos, 
uma vez que a escrita não pode ser imediata: “Los conflictos 
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más terribles, las revoluciones más dramáticas, las guerras más 
cruentas, sólo alimentan novelas –cuando las alimentan– de 
modo retrospectivo, por proceso de reconstrucción, examen y 
evocación” (CARPENTIER, apud SERRANO, 2008, p. 26). Isso 
nos leva a pressupor a razão pela qual a obra La consagración 
tenha sido publicada quase duas décadas após a Revolução e não 
nos anos que seguiram, imediatamente, a 1959. Para Carpentier, 
La consagración é sua “novela más ambiciosa y larga”, “la más 
política, resuelta y decididamente revolucionaria”. eELR

É oportuno, contudo, situar a obra no contexto cubano, 
nos dez anos anteriores à sua publicação. Em 1968, teve início 
uma série de atritos entre os intelectuais cubanos e o governo 
revolucionário. Esses conflitos continuam nos anos seguintes e 
levam ao que se conhece como Caso Padilla. O poeta Heberto 
Padilla, ao revelar seu desencanto com os rumos da Revolução 
Cubana em seu livro Fuera del juego, foi preso e obrigado a se 
retratar publicamente perante uma assembleia de membros da 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Na ocasião, um manifesto 
de ruptura com a Revolução foi assinado por um grande número 
de intelectuais internacionais, tais como Octavio Paz, Susan 
Sontag, Jean Paul Sartre, Carlos Fuentes, Julio Cortazar, Mario 
Vargas Llosa. 

Nos anos seguintes, muito intelectuais cubanos seguiram 
para o exílio e ajudaram desgastar a imagem internacional da 
Revolução Cubana como promessa de um novo começo na 
história latino-americana e caribenha (MISKULIN, 2009). 
Em 1980, cerca de 20 mil dissidentes cubanos emigraram 
para os Estados Unidos (MARQUES, 2008). Com base nesses 
acontecimentos, acreditamos que La consagración tenta intervir 
nesse debate internacional sobre a imagem da Revolução depois 
do Caso Padilla. Trata-se de um retorno  à narrativa da Revolução, 
ou de sua reafirmação. 
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Performance biográfica em La consagración 

Em La consagración, publicada em 1978, Carpentier 
destaca a Revolução Cubana como ponto de transformação da 
história americana, “en el marco de las tensiones de un mundo 
escindido a raíz de las guerras que conmovieron a Europa” 
(CARPENTIER apud RODENAS, 2002, p. 115). Esse amplo 
panorama se filtra através de outro tema favorito do escritor 
cubano: “el acoplamiento de la realización histórica, representada 
por la Revolución, con la vanguarda artística: el ballet de 
Stravinsky realizado por bailarines negros, posterior al triunfo 
revolucionario, en celebración del momento de ruptura causado 
en la historia de la isla” (RODENAS, 2002, p. 115). Àquela 
altura, Carpentier já era um dos escritores latino-americanos 
mais lidos e apreciados. Sua obra, relacionada ao chamado boom, 
estava sendo publicada ao redor do mundo, e fatos de sua vida 
eram conhecidos pelo grande público leitor ocidental, latino-
americano e caribenho. 

La consagración narra as vicissitudes de Enrique, um 
jovem arquiteto cubano, e Vera, uma jovem bailarina russa. O 
enredo tem início quando Vera decide visitar seu amante Jean-
Claude, um intelectual francês, brigadista da Guerra Civil 
Espanhola. Na Espanha, Vera conhece Enrique, então exilado 
em Paris pela ditadura de Machado. Com a derrota na Guerra 
e a morte de Jean-Claude, os dois se reencontram em Paris e 
passam a viver uma intensa paixão. A Segunda Guerra Mundial 
os obriga a viajar a Cuba. Algum tempo depois, Enrique se instala 
na Venezuela, só retornando a Cuba a tempo de participar da 
batalha da Praia Girón, que é referida por Bosch  como o início 
do mundo novo: 

Ese día caían en manos de las fuerzas cubanas los últimos 
grupos de expedicionarios. La batalla de Cuba había 
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terminado, y con su final comenzaba en el Caribe una 
nueva época histórica. La vieja frontera imperial, que había 
quedado rota para los imperios europeos en el siglo XIX y 
había sido reconstruida por los Estados Unidos en el siglo 
XX, quedaba deshecha definitivamente en Cuba el 19 de 
abril de 1961 (1985, Tomo II, p. 390). 

Ferido nessa batalha, Enrique reencontra, no hospital, 
Gaspar, antigo companheiro da Espanha, cantor e também 
ex-brigadista. Depois da vitória do exército cubano contra os 
invasores, Gaspar afirma, extasiado, que finalmente haviam 
vencido a batalha iniciada em 1936, na Guerra Civil Espanhola. 
A batalha pela Revolução. 

A narrativa perpassa acontecimentos marcantes do 
século XX (a Revolução Russa, que expulsou Vera de seu país; a 
Guerra Civil espanhola, que os uniu; a Segunda Guerra Mundial, 
que os leva a Cuba), para finalmente focar-se na Revolução 
Cubana. Embora se insira num tempo histórico e num espaço 
geográfico “reais”, o romance não segue a verdadeira cronologia 
dos acontecimentos históricos. Mesmo que os romances de 
Carpentier se desenvolvam em contextos históricos reais, em 
La consagración há uma bem delimitada interação entre ficção 
e história. Isto porque, segundo Antonio Fama (1994, p. 12), os 
dois personagens principais da ficção representam o presente 
narrativo envolvido nos fatos da época. O leitor encontra ainda 
um segundo grupo, os personagens históricos como Fidel Castro, 
Fulgencio Batista, Machado, Picasso, García Lorca, André 
Breton e outros. 

Desse modo, na trama, os acontecimentos históricos 
foram selecionados, não pela sua importância contextual, mas 
pela funcionalidade dentro do universo da ficção. Esse recurso 
serve “para fomentar una visión o ideologia” (FAMA, 1994, p. 
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68) sobre a Revolução. Assim, La consagración mostra como 
os valores éticos e o contexto social do romancista são fatores 
determinantes na obra:

Carpentier creía que el escritor escribe a partir de los propios 
contextos y de las propias experiencias. No es acaso que la 
presente obra se haya visto como la novela más autobiográfica 
del escritor cubano. El ve el papel del novelista como el de 
testigo e intérprete de la época en que vive  (FAMA, 1994, 
p. 68).

Segundo Fama (1994), na construção da narrativa de La 
consagración, o uso de elementos que podem ser entendidos como 
biográficos é notável. Enrique, personagem e um dos narradores, 
possui uma trajetória muito semelhante à de Carpentier: ambos 
foram exilados por Machado; ambos viveram em Paris e na 
Venezuela; as datas de suas idas e vindas entre Cuba, França 
e Venezuela coincidem; a crítica de Henrique às vanguardas 
artísticas europeias é a mesma que havia sido feita por Carpentier 
há trinta anos. Há, enfim, muitos elementos no texto que os 
leitores identificariam como biográficos, que parecem estar no 
livro para serem reconhecidos como biográficos, como partes de 
uma estratégia narrativa deliberada. O próprio autor dá vazão a 
essa ideia: 

Es evidente que el personaje principal soy yo, superado por 
el simple carácter autobiográfico. Más que la vida que he 
vivido, podría ser la vida que por mí, es decir, el conjunto 
de las vidas que han vivido las esperanzas, las tragedias de 
este siglo con sus revoluciones, con sus guerras de las que he 
sido testigo: todo lo vivido que ha atravesado mi vida para 
llegar a la ficción novelesca (CARPENTIER, apud ARIAS 
CAREAGA, 2008, p. 7).
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Uma busca rápida sobre os comentários de leitores mostra 
que eles aceitam sem problematizar essa interpretação da obra. 
Eliades Acosta Matos (2006, s/p) afirma que La consagración 
é a obra de Carpentier “más autobiográfica y militante.” Para o 
brasileiro Marcelo Gonzalez Fagundes (2006, p. 5), “Carpentier 
escreveu La consagración da la primavera ... que representa, a 
partir do personagem Enrique, a sua experiência no decorrer da 
vida, da vivência na Guerra Civil Espanhola às reflexões sobre a 
natureza da Revolução Cubana”. 

Esses fatos “biográficos”, ligados à estratégia narrativa 
que Carpentier movimenta na obra, consistem no que chamamos 
de performance biográfica. A estratégia narrativa está ligada à 
autoridade do “escritor” latino-americano e caribenho como uma 
figura vinculada à produção da verdade social. Nesse sentido, 
a presença de elementos ficcionais e “biográficos” foi uma 
estratégia usada por Carpentier para produzir um “efeito de real”,  
usando as palavras de Barthes (1984), e fazer surgir um lastro 
realista para o discurso positivo sobre a Revolução que o livro 
constrói. 

Para aclarar a argumentação sobre performance 
biográfica, vamos recorrer a Gabriel García Márquez, que usou  
elementos “biográficos” em várias de suas obras, inserindo seus 
amigos e parentes, bem como a si mesmo, em Cien años de 
soledad e La increíble y triste história de la cándida Eréndira y 
su abuela desalmada. O caso mais evidente disso está no conto 
de Eréndira, no qual o leitor começa por seguir um narrador em 
terceira pessoa. De repente, García Márquez,  irrompe dentro do 
texto, toma a voz do narrador e afirma: 

Las conocí por esa época, que fue la de más grande esplendor, 
aunque no había de escrudriñar los pormenores de su vida 
sino muchos años después, cuando Rafael Escalona reveló 
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en una canción el desenlace terrible del drama y me pareció 
que era bueno para contarlo (GARCÍA MÁRQUEZ, 2004, 
p. 125).

A seguir, García Márquez declara que, durante uma 
viagem à fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, com seu 
amigo e escritor Álvaro Cepeda Samúdio, se encontrou com a 
personagem Eréndira. 

Também no caso de García Márquez a performance 
biográfica foi tomada como verdadeira por Dasso Saldívar 
(2005), um de seus biógrafos, que afirmou estar ali a origem da 
literatura de García Márquez. A viagem, que teria ocorrido por 
volta de 1948, seria um “retorno à origem”, já que dessa fronteira 
provinha a família García Márquez, e lá ele teria encontrado os 
fios que lhe permitiram escrever Cien años de soledad. García 
Márquez contesta a afirmação de Saldívar em Vivir para contarla 
(2005), dizendo que apenas em 1982 ele conheceu a região onde 
o conto está ambientado.

Pensar a performance biográfica a partir do autor de Cien 
años de soledad é interessante, porque, sem sombra de dúvidas, 
ele é o escritor latino-americano e caribenho mais famoso do 
século XX e um dos mais conhecidos no mundo. García Márquez 
é, em grande parte, responsável pela emergência da figura do 
escritor como autoridade social, como alguém dotado do poder 
de vincular aquilo que se aceita socialmente como verdade. 

A performance biográfica de García Márquez interessa, 
do mesmo modo, porque ele percebeu que a sua figura pública 
de escritor era uma espécie de criação ficcional e que essa 
imagem havia adquirido grande poder. Tudo o que dizia ou fazia 
se tornava modelar, paradigmático, quase imediatamente. Ele 
também foi um dos primeiros a escrever sobre sua figura pública 
como um duplo. Em “Mi outro yo”, publicado em 1982, García 
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Márquez fala de alguém, um duplo seu, que participa de eventos, 
profere conferências e autografa seus livros ao redor do mundo. 
Depois de uma série de exemplos da participação desse “outro” 
em eventos e fatos sociais, afirma: 

El otro yo, en cambio, no me encontrará jamás, porque no 
sabe dónde vivo, ni cómo soy, ni podría concebir que seamos 
tan distintos. Seguirá disfrutando de su existencia imaginaria, 
deslumbrante y ajena, con su yate propio, su avión privado y sus 
palacios imperiales donde baña con champaña a sus amantes 
doradas y derrota a trompadas as sus príncipes rivales. Seguirá 
alimentandose de mi leyenda, rico hasta más no poder, joven y 
bello para siempre y feliz hasta la última lágrima, mientras yo 
sigo envejecendo sin remordimientos frente a mi máquina de 
escribir, ajeno a sus delírios y desafueros, y buscando todas las 
noches a mis amigos de toda la vida para tomarnos los tragos 
de siempre y añorar sin consuelo el olor de la guayaba. Porque 
lo más injusto es eso: que el otro es el que goza de la fama, 
pero yo soy el que se jode viviendo (GARCÍA MÁRQUEZ, 
1999, p. 277).

Esse trecho ajuda a perceber não só que García Márquez 
tem clareza sobre o poder de sua figura pública como “escritor”, 
mas também que a ideia da performance biográfica narrativa é 
acertada. Antes do boom e de García Márquez seria impossível 
pensar que um romancista, no imaginário social, lograria riquezas 
e fama como as descritas na citação e se tornaria uma figura 
pública de grande interesse.  

Essa longa digressão sobre García Márquez serve para 
mostrar que o uso estratégico de elementos “biográficos” em 
obras ficcionais não é algo inventado por Alejo Carpentier, 
mas sim uma estratégia retórica utilizada por outros autores 
caribenhos. Ela está ligada não só à profissionalização do escritor 
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latino-americano e caribenho, mas também à sua emergência 
como figura socialmente capaz de vincular um discurso poderoso 
sobre a realidade social. É o que ocorre com Carpentier em La 
consagración, ao lançar mão de fatos “biográficos” para dar 
um lastro social de verdade ao texto. Esse lastro se estabelece 
porque o discurso da biografia estabelece uma conexão com a 
experiência. Nesse sentido, o livro traria experiências cifradas 
da realidade, ou seja, do verdadeiro significado da Revolução 
Cubana: a recuperação e a síntese vitoriosa de todos os projetos 
revolucionários da primeira metade do século XX.

Considerações finais 

Diante dessa discussão, acreditamos que a narrativa da 
Revolução é um fenômeno amplo, que inclui a narrativa ficcional, 
o ensaio, a historiografia, dentre outros gêneros narrativos.  
Trata-se de um processo que se constitui como tentativa de as 
sociedades caribenhas produzirem orientação e de narrarem para 
si mesmas eventos como a Revolução Cubana e o processo de 
descolonização pelo qual a região então passava. 

A Revolução foi inserida num continuum entre feitos da 
Revolução Haitiana, revoltas dos quilombolas e dos indígenas 
coloniais, por autores como Juan Bosch.  Não se pode ignorar que 
Carpentier escreveu dois romances sobre a Revolução do Haiti 
(El reino de este mundo e El siglo de las luces), uma biografia 
romanesca de Cristóvão Colombo (La harpa y la sombra) e La 
consagrácion, que trata dos eventos de 1959. Parece claro que 
essas obras se relacionam com o ensaio De Cristobal Colón a 
Fidel Castro: El Caribe, frontera imperial, de Juan Bosch, e com 
a monografia historiográfica Colombus to Castro: the history of 
the caribbean, de Eric Williams.

Se até então, o Haiti era marcado como o lugar de 
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identidade caribenha (OYAMA, 2009), acreditamos que, a partir 
da Revolução, essas obras fazem o mesmo com Cuba. Afinal, 
o ano de 1959 catalisou as esperanças de toda uma geração 
que projetava construir sociedades livres do imperialismo e do 
capitalismo em várias ilhas caribenhas que se tornavam países 
independentes.  Essa representação se espalhou pela América 
Latina e África, como nos lembra Hobsbawm (2004).

Contudo, a partir de 1968, os primeiros conflitos entre os 
intelectuais e o governo revolucionário se tornaram conhecidos 
em nível internacional, especialmente com o Caso Padilla. Esses 
conflitos redundaram, posteriormente, na emigração de cerca 
de 20 mil dissidentes cubanos para os Estados Unidos. Com a 
avalanche de críticas que a Revolução recebeu e com a ruptura 
com os grandes nomes das letras e artes internacionais, o governo 
da Ilha foi desgastando a imagem da Revolução e o que ela 
significou. Nesse sentido, La consagración foi considerada pelos 
autores como uma resposta a essas críticas e uma reafirmação dos 
significados atribuídos à Revolução na década de 1960. A vitória 
desse projeto revolucionário, de certa forma, estaria ligada a 
momentos como a Revolução Russa e a Guerra Civil Espanhola. 

Consideramos que a presença de fatos “biográficos” no 
interior da obra foi uma estratégia usada por Carpentier para 
produzir o “efeito de real” na descrição que ele produz para a 
Revolução. O discurso biográfico ligaria a narrativa à experiência, 
criando a impressão de que a obra de caráter ficcional é um 
relato ligado à memória. Alejo Carpentier contribuiu, com várias 
afirmações em entrevistas, para que essa leitura fosse, ao longo 
do tempo, sendo instituída. E, assim, parte da crítica literária 
seguiu essa interpretação. 

Propomos, contudo, outra leitura: esse biografismo que 
a crítica atribui à La consagración está vinculado a uma leitura 
que o próprio Carpentier tenta instituir para a sua obra. Os fatos 
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“biográficos” são parte de uma estratégia retórica deliberada, 
que tenta associar a obra à experiência histórica, camuflando o 
discurso positivo que ele atribui à Revolução no momento em que 
ela é depreciada no exterior e expõe sérios problemas internos. 
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