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 LITURATERRA [ Resenha: 2014,1 ] 

 

Inauguramos uma secção de resenhas e passagens literárias em Passagens. 

Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica.  A expressão que nos vem à 

cabeça para dar um título apropriado é LITURATERRA.  

Trata-se de um neologismo criado por Jacques Lacan1, para dar conta dos 

múltiplos efeitos inscritos nos deslizamentos semânticos e jogos de palavras tomando 

como ponto de partida o equívoco de James Joyce quando desliza de letter (letra/carta) 

para litter (lixo), para não dizer das referências a Lino, litura, liturarios para falar de história 

política, do Papa que sucedeu ao primeiro (Pedro), da cultura da terra, de estética, direito, 

literatura, inclusive jurídicas – canônicas e não canônicas – ainda e quando tais 

expressões se pretendam distantes daquelas religiosas, dogmáticas, fundamentalistas, 

para significar apenas dominantes ou hegemônicas. 

A abertura da secção se dá com a palavra do editor nos comentários críticos a uma 

obra que abre os horizontes do leitor para a Argentina: Luna, Félix (1989). Soy Roca. 

 

Lituraterra 

 Inauguramos una sección de reseñas y pasages literarios en Passagens. Revista 

Internacional de Historia Política e Cultura Jurídica. La expresión que nos viene a la 

cabeza como un título apropiado es LITURATERRA. 

            Se trata de un neologismo creado por Jacques Lacan [Lacan, Jacques (2001). 

Autres Écrits, Paris: Éditions de Seuil, I], para dar cuenta de los múltiples efectos inscritos 

en los deslizamientos semánticos y juegos de palabras tomando como punto de partida el 

equívoco de James Joyce cuando desliza de letter (letra/carta) para litter (basura), para 

no hablar de las referencias a Lino, litura, liturarios para tratar de historia política, del Papa 

que sucedió el primero (Pedro), de la cultura de la tierra, de la estética, del derecho, de la 

literatura, incluso jurídicas – canónicas y no canónicas – aún y cuando tales expresiones 

                                                 
1 Lacan, Jacques (2003). Outros Escritos. Tradução Vera Ribeiro; versão final Angelina Harari e Marcus 
André Vieira; preparação de texto André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor p. 11-25. [Lacan, 
Jacques (2001). Autres Écrits, Paris: Éditions de Seuil] 
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se pretendan distantes de aquellas religiosas, dogmáticas, fundamentalistas, para 

significar apenas dominantes o hegemónicas. 

            La apertura de la sección se produce con la palabra del editor en los comentarios 

críticos a una obra que abre los horizontes del lector para la Argentina: Luna, Félix 

(1989). Soy Roca. 

 

Lituraterra 

 We are delighted to inaugurate a new section of literary passages in Passagens. 

International Journal of Political History and Legal Culture, and the expression which 

comes to mind for best encapsulating its founding spirit is Jacques Lacan’s neologism 

“LITURATERRA” [Lituraterre] [Lacan, Jacques (2001). Autres Écrits, Paris: Éditions de 

Seuil, I].  

 The term refers to the multiple effects present in semantic slips and word plays, 

taking James Joyce’s slip in using letter for litter as a starting point, not to mention the 

references to Lino, litura and liturarius in referring to political history, to the Pope to have 

succeeded the first (Pedro), the culture of the terra [earth], aesthetics, law, literature, as 

well as the legal references – both canonical and non-canonical – when such expressions 

are distanced from those which are religious, dogmatic or fundamentalist, merely meaning 

‘dominant’ or ‘hegemonic’.  

 The section will be inaugurated by the editor’s review of a work which opens up the 

reader’s horizons to Argentina: Luna, Félix (1989). Soy Roca. [I am Roca] 

 

Lituraterra 

 Nous inaugurons ici une section littéraire dans Passagens. Revue Internationale 

d’Histoire Politique et Culture Juridique. L’expression qui nous est venue à l’esprit pour 

nommer cette section est LITURATERRA.  

 Il s’agit d’un néologisme proposé par Jacques Lacan [Lacan, Jacques (2001). 

Autres Écrits, Paris: Éditions de Seuil, I], pour rendre compte des multiples effets inscrits 

dans les glissements sémantiques et les jeux de mots, avec comme point de départ 

l’équivoque de James Joyce lorsqu’il passe de letter (lettre) à litter (détritus), sans oublier 

les références à  Lino, litura et liturarius pour parler d’histoire politique, du Pape qui a 
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succédé à Pierre, de la culture de la terre, d’esthétique, de droit, de littérature, y compris 

juridique – canonique et non canonique. Nous privilégierons les contributions distantes 

des expressions religieuses, dogmatiques ou fondamentalistes, pour ne pas dire 

dominantes ou hégémoniques.  

 Cette section s’ouvrira sur les mots de l’éditeur dans des commentaires critiques 

sur une œuvre qui ouvrent les horizons du lecteur vers l’Argentine : Luna, Félix (1989). 

Soy Roca. 

 
文字国文字国文字国文字国 
从本期开始,我们的Passagens—国际政治历史和法学文化电子杂志开通了“文字国” 

专栏。“文字国”是法国哲学家雅克﹒拉孔的发明，包涵了语义扩散，文字游戏，从爱尔兰作

家詹姆斯﹒乔伊斯的笔误开始, 乔伊斯把letter (字母/信函)写成了litter (垃圾), 

拉孔举例了其他文字游戏和笔误, lino, litura, liturarios, 

谈到了政治历史，关于第二个教皇(第一个教皇是耶稣的大弟子彼得)，关于土地的文化 

(Cultura一词多义，可翻译成文化，也可翻译成农作物)，拉孔联系到美学, 法学,文学, 

包括司法学—古典法和非古典法, 这些新术语延伸到宗教, 教条, 原教旨主义, 

意思是指那些占主导地位的或霸权地位的事物。本专栏发表了杂志编者的短评，谈到有关阿

根廷作家LUNA的作品的文学批评，把读者的视野引向阿根廷。  

 Luna, Félix (1989). Soy Roca.  
 

 

Luna, Félix (1989 1ª. Edição) (1997).  Soy Roca. 25ª edição,  Buenos Ayres: 

Editorial Sudamericana, 490 p.  

Gisálio Cerqueira Filho 

 

Este é um desses livros que cativa o leitor em uma temática cada vez mais 

imprescindível para os sul-americanos, quiçá todos os latino-americanos, na hermandade 

construída a partir do MERCOSUL e UNASUL. O autor é Felix Luna (1925-2009). De uma 

forma fascinante, é uma obra aberta a considerações múltiplas para contar a “fundação” 

da Argentina. A partir desta eloquente metáfora “roca”, o autor como que assinala com 

ênfase o protagonismo do General Julio Argentino Roca (17/07/1843-19/10/1914) na 
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história da nação. Luna alia à metodologia e aos meios correntes do ofício de historiador 

uma atenção apurada visando a efetiva comunicação com os seus leitores. Foi professor 

nas Universidades de Buenos Ayres e Belgrano. Formado em Direito, mas ultrapassando 

todo formalismo jurídico, foi compositor com Ariel Ramirez das letras da Misa Criolla 

Mujeres Argentinas e Cantata Sudamericana. Escritor, responsável por uma significativa 

obra de história política, ele foi membro da Academia Nacional de la Historia desde 1992, 

secretário de Cultura de la Cidade de Buenos Aires entre 1986 e 1989, onde foi declarado 

cidadão ilustre em 1996 pela Assembleia Legislativa.  

Escrevendo na primeira pessoa do singular, Luna como que assume o personagem 

e nos conta a história, ancorada em Roca, dos pais fundadores da Argentina moderna, 

cujo nome já evoca a prata (argentum), riqueza que atraiu tantos aventureiros e 

colonizadores. Indispensável para a compreensão da ordem política conservadora que 

criou na “fundação” da nação. Esse militar, que conquistou todas as suas promoções em 

função das guerras e combates dos quais participou, é considerado o conquistador do 

deserto, tendo alcançado duas vezes a presidência da república, entre 12/10/1880 e 

12/10/1886 e, mais tarde, de 12/10/ 1898 a 12/10/ 1904. 

Na virada do século XIX para o XX soube traduzir o mote do florentino 

renascentista (Nicolau Maquiavel) de forma lapidar: “minha experiência indica que 

nenhum amigo é tão amigo que não possa se tornar alguma vez inimigo e que nenhum 

inimigo é tão inimigo que não possa converter-se em amigo”2. O autor narra a vicissitude 

da sua luta, como chega à primeira presidência da nação, as alianças que realiza, as lutas 

que trava, a marca que imprime à liderança política. Tudo a partir de uma perspectiva 

subjetivada que alcança o leitor pelo afeto e permite a compreensão da narrativa como se 

Julio Roca estivesse conversando conosco. Roca é, sem dúvida, uma das figuras mais 

polêmicas da historia argentina. Enquanto alguns o consideram como o arquiteto do 

moderno estado argentino, outros, recordando o aniquilamento de milhares de indígenas 

na Patagônia e no Chaco, não duvidam em reconhecê-lo como genocida. Daí a 

perspectiva da história subjetivada ser a alternativa que Felix Luna se serve para 

apresentar-nos um protagonista tão discutido e discutível. 

                                                 
2 Luna, Félix (1989). Soy Roca. 25ª edição, Buenos Ayres: Editorial Sudamericana, 1997, p. 212. Todas as 
citações do livro de Felix Luna são de tradução livre e foram realizadas pelo autor. 
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Roca engajou-se de fato na tarefa política de separação da Igreja do Estado, 

sancionando as leis do Registro Civil e do Matrimônio Civil, rompendo relações 

diplomáticas com o Vaticano. Deu grande apoio à educação mediante a Lei 1420 

(iniciativa de Sarmiento, então diretor do Conselho Nacional de Educação). Assim se 

estabeleceu o ensino primário gratuito, obrigatório e laico para todos os habitantes do 

país. Com a lei do registro civil, também aqui a Igreja perdeu a atribuição de dar fé e 

certidão corrente aos nascimentos, matrimônios e óbitos que tivera por tanto tempo. 

Embora a lei de 1565 se circunscrevesse à Capital Federal pelos rumos da colonização; 

certamente ela logo haveria de se estender a outras províncias. Assim que, em Córdoba, 

o concunhado de Julio Roca já promulgara uma lei neste sentido e logo em seguida o 

matrimonio religioso do Código Civil Velez Sarsfield seria substituído por ato de natureza 

civil. 

Tendo feito a guerra contra os federalistas, soube ouvir Buenos Ayres convertendo 

a cidade e os vizinhos povoados de Flores e Belgrano em território federal em 1881.  

O fato de ter se indisposto e se afastado do Vaticano não o impediu de cultivar 

boas relações com a Igreja Católica Romana. Assim se pronuncia o personagem General 

Julio Roca pela boca do autor Felix Luna:  

 
Um dos (fatores) do reatamento de relações com o Vaticano, nunca rompidas 
oficialmente, mas que permaneciam interrompidas, foi a expulsão de Luis Matera 
(internúncio, representante diplomático da Santa Sé). Esta situação não afetou a 
amizade que mantive com muitos prelados católicos, sobretudo com a Ordem 
Salesiana, à qual encarreguei, poderia dizer-se, a conquista espiritual da 
Patagônia que devia completar a Conquista militar realizada por mim. Um dia, de 
1898, antes de assumir a presidência, um eminente salesiano, Monsenhor Juan 
Cagliero, veio a despedir-se porque viajava a Roma 

__ Que quer que peça ao Santo padre em seu nome?  
__ me perguntou  
__ a benção, monsenhor. 

Na volta voltou a visitar-me, agora no gabinete da Casa Rosada. Disse-me que 
trazia a benção solicitada; que o Sumo Pontífice a concedia com muito gosto, mas 
com uma condição.  

__ qual?  
__ perguntei, fazendo-me de inocente, porque desconfiava que Cagliero 

pudesse trazer uma faca debaixo da batina. A resposta foi: 
Que a mereça, General...3. 

 

Assim, as relações com o Vaticano voltaram à plena normalidade diplomática e a 

Argentina recebeu, no devido tempo, um novo representante do Papa, o Monsenhor 
                                                 
3 Ibidem, p. 354. 
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Antonio Sabatucci. Um século depois a Argentina fez o primeiro Papa latino-americano: o 

jesuíta Jorge Bergoglio, que tomou o nome de Francisco. Se vivo, certamente Roca daria 

um sorriso furtivo e malicioso. 

O plano da obra é bem sequencial, cada capitulo cobrindo períodos da vida do 

General: a partir do período de nascimento e formação (1843 a 1867) o livro avança por 

capítulos que cobrem cinco ou dez anos de vida até a sua morte em 1914. O intimismo 

que o autor Felix Luna confere à narrativa produz um estilo memorialístico e uma 

linguagem coloquial que às vezes faz-nos sentir como se estivéssemos um Tucúman, 

província de origem de Roca, ou em Buenos Ayres, em torno de uma cuia de chimarrão a 

ouvir memórias cortadas por anedotas, casos pitorescos, chistes. Causos e causos, como 

se diz no Brasil, vão se sucedendo como num filme. Tanto que não surpreende que o 

último capítulo venha, a título de final da obra, o título em espanhol “Como en una cinta 

cinematográfica...”. 

Embora bem contextualizado do ponto de vista histórico, a “autobiografia” se 

constrói pelo engenhoso Felix Luna a partir das chaves interpretativas da personalidade 

singular de Julio Roca. A confirmar e justificar sua onipotência, as palavras cravadas num 

narcisismo assumido quando auto avaliando seus momentos no governo, especialmente 

a segunda presidência, Julio Roca compara aqueles tempos a um “estado de coisas 

quase perfeito no terreno político”4. 

  
(...) comparáveis aqueles tempos aos do imperador Augusto, no Antigo Império 
Romano, pela paz inalterável, a tranquilidade da sociedade e o progresso de toda 
ordem, que infundiam a todos os argentinos e estrangeiros (...) um sentimento de 
orgulho pelo país5. 

 

Como num flash, uma retrospectiva de 1 minuto a ressaltar os feitos: as lutas, as 

disputas, o território incorporado e consolidado, as realizações, os governos, a política 

imigratória, as migrações como marca desta área ao sul da América do Sul. As 

inaugurações: o Porto militar de Bahia Blanca, chamado Puerto Belgrano, a canalização 

dos Rio La Plata e Parana, o balizamento das vias fluviais, os novos portos de 

Concepción del Uruguay, Parana, Concordia, Rosário. As vias férreas que alcançavam 

20000 km em 1904, o ramal La Quiaca, que deveria prover comunicação com Bolívia, 

                                                 
4 Ibidem, p. 357. 
5 Ibidem. 
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chegava a Tinogasta, e mirava a perspectiva de uma futura transcordilherana. As 

providências visando o aproveitamento das águas dos Rios Negro, Colorado, San Juan e 

a provisão de água potável de qualidade. De fato, Buenos Ayres se transformava a olhos 

vistos: obras, parques, novas vias, edifícios públicos; entre eles o Palacio de lo  

Tribunales,  Palácio del Congresso, a Escuela de Medicina, a Escuela Industrial de la 

Nación.  Como não celebrar o avanço da área cultivada com cereais que saltou dos três 

milhões de hectares para mais de oito milhões. Como chegará a dizer o General Mitre: 

“saímos da idade do couro cru e hoje somos uma das primeiras potências na agricultura e 

ganadería que tanto pesam na balança comercial do mundo”6.  

Os gostos, a personalidade, simpatias e antipatias, os amigos, a vida familiar, o 

papel de Guilhermina (casou-se com Wilde, antigo colega dos bancos escolares), desde 

quando ficara viúvo de Clara Funes. As paixões, tudo isso vai narrado com vistas a dar 

uma dimensão humana ao personagem. A ordem conservadora criada por Julio Roca fala 

por si e, de todo modo, afirmava a Nação. Embora tenha falecido repentinamente aos 71 

anos, os últimos seis anos da vida do ex-presidente foi a convergência de três 

circunstâncias funestas: 1) as derrotas políticas que foi sofrendo desde que retornara da 

viagem de 22 meses a Europa. 2) o isolamento político nacional a que foi sendo 

submetido, em contraste com a pompa e circunstância com que fora recebido no exterior. 

3) a reforma como militar da ativa do Exército no posto de tenente-general ao atingir o 

limite de idade legal. 

Comecemos de trás para frente. O oficial militar sabe que na reserva tudo será 

diferente. Todavia, só a vivência dá cor à experiência. Passará a viver na estância rural 

conhecida como “La Larga” a uns 25 hm a sudoeste de Buenos Ayres. O amigo que o 

frequenta quase que exclusivamente, é Gramajo, um antigo seu subordinado no Exército. 

Sua morte será muito sentida. Com o inglês Fotheringham, pode recordar as campanhas 

militares e chega ler os originais de “La Vida de um soldado”. Isto não o impedirá de voltar 

a Europa, iniciando por Barcelona. Se na viagem anterior, da qual tanto gostara, pelas 

muitas homenagens recebidas de reis, príncipes, imperadores, presidentes, chefes de 

estado, guardará sempre na lembrança o voo num aparato com asas pilotado pelo 

brasileiro Santos Dumont. Felix Luna registra o duplo espanto e perplexidade de um 

                                                 
6 Ibidem, p. 352. 
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homem velho no limiar de um século novo: “os homens querendo voar; as mulheres 

querendo votar”7. Por isso mesmo não aceita o voto universal e obrigatório, preferindo o 

chamado “voto de qualidade”. 

Porém, a mais deliciosa lembrança, que nunca deixará de recordar serão Vichi e 

Niza, onde conheceu Elena (Helène) com quem passará a viver um amor tardio. Na 

altura, Guilhermina já se fora, e continuava com Wilde na Europa. 

A decepção com a política na volta da primeira viagem a Europa foi forte. Ele 

derrotara gigantes como Mitre, Sarmiento; enfrentara políticos hábeis como Juárez 

Celman ou Don Bernardo; tribunos afamados como Alem ou Del Valle. Percebe o quanto 

a politica se reduzira a personalismos, a interesses privados, a manipulação eleitoral, 

fraudes e corrupção. Indício seria a redução das linhagens do pensamento político às 

denominações para adjetivar as correntes politicas: pellegrinistas, modernistas, 

republicanistas, mitristas, inclusive roquistas, constituíam (des)figurações de  idêntica 

ignomínia. A recepção entusiástica do tango argentino na Europa seria para ele um 

alento? 

Como terá reagido quando soube na Europa do regicídio de Carlos I em Portugal? 

E aos ecos por todo lado da “questão social”, das greves operárias, das vozes 

anarquistas, inclusive na sua Buenos Ayres querida, e mesmo quando das 

comemorações do Centenário da independência, em 25 de maio de 1910? Ele, tão longe 

da pátria; ele que fora recebido pelo Imperador Francisco José, do Império Austro-

húngaro! A banda de música do Regimento 4º da Infantaria Imperial teria amenizado a 

saudade com relação aos festejos do Centenário?  

Não falta sequer o célebre FIM (THE END) quando a história é contada como se 

estivéssemos no cinema e este finalmente acaba.  Agregam-se como créditos as 

explicações, as fontes históricas, documentos, bibliografia e agradecimentos últimos. O 

cinema chegava com força e era mais uma dessas coisas admiráveis.  

O General Roca faleceu em 19/10/1914. Exatos 99 anos após, no momento em 

que ponho um ponto final nesta secção inaugural de LITURATERRA.  

                                                 
7 Ibidem, p. 389. 
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Muito devemos ao General Roca. Não cultivava ressentimentos, era um admirador 

da ação diplomática do Barão do Rio Branco, lançou as bases de um relacionamento 

fraterno entre brasileiros e argentinos. 

 

Recebido para publicação em 19 de outubro de 2013. 

 

Aprovado para publicação em 02 de dezembro de 2013.   

 

 


