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INTRODUÇÃO

Natural do estado de Jalisco, no México, Juan Pablo Villalobos (1973) ficou conhecido no Brasil

por seus três primeiros romances, Festa no covil (2012), Se vivêssemos em um lugar normal (2013) e

Te vendo um cachorro (2014), publicados aqui pela Companhia das Letras. Em seu conjunto, de

histórias desconexas, com personagens diferentes, em diferentes temporalidades, formam uma trilogia

sobre o México; uma espécie de retrato multifacetado. Têm em comum o humor mordaz e elementos

da cultura mexicana, como a religião e a culinária. Este trabalho centra-se no terceiro livro, Te vendo

um cachorro, em que acompanhamos Teo, um senhor de recursos limitados, que calcula quanto tempo

seu dinheiro durará em cervejas e que acaba de mudar-se para um apartamento em um prédio antigo e

mal conservado onde só moram velhos. Esse senhor, que é o narrador da história, pode estar ou não

escrevendo um livro e trata a maior parte dos demais personagens por nomes inventados.

A história é permeada de referências mais ou menos diretas a outras obras, principalmente

clássicas ou canônicas. À primeira vista, as mais evidentes são os títulos das duas partes do livro,

Teoria estética e Notas de literatura, ambas referências a Theodor Adorno, que também empresta seu

nome a Teo. Há, além delas, menções a figuras importantes das artes plásticas mexicanas e,

notoriamente, o aparecimento de Manuel González Serrano, pintor mexicano que viveu de 1917 a 1960

e que apenas no final do livro ficamos sabendo que era o Feiticeiro, protagonista anunciado em sonho.

Manuel González Serrano foi um pintor mexicano pertencente à chamada Contracorriente. Entre

1943 e 1953, participou de diversas exposições no México e também nos Estados Unidos. Foi

internado por três vezes no Manicomio General La Castañeda por decaimento físico e mental,

esquizofrenia paranóide e, por fim, toxicomania, em 1949, 1951 e 1958, tendo fugido todas as vezes.

Faleceu em 1960, na Cidade do México, durante um passeio. Vemos, nas suas pinturas, estranhas

formas humanas em troncos retorcidos e pratos de frutas semi-decompostas, semi-derretidas, numa

reinterpretação bastante particular de temas clássicos da pintura, como as paisagens e as naturezas
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mortas. Assim como em Te vendo um cachorro e no restante da trilogia de Villalobos, seus temas

incluem o desejo, a religião, a comida, a violência e a decrepitude.

Foram analisadas as contribuições dessas referências (pictóricas, literárias e de um imaginário

social comum) mobilizadas pela obra para a construção narrativa e imagética de Te vendo um cachorro,

em relação com o conceito de romance conforme elaborado por Bakhtin em Epos e romance

(BAKHTIN, 1988), com aporte de A Construção das vozes no romance de Cristovão Tezza (TEZZA,

1995).

APORTE TEÓRICO

O livro nos apresenta a frase “quem não procura não acha” (VILLALOBOS, 2015, p. 17),

creditada a Schönberg e que volta a aparecer ao longo do livro, sempre em outras variações. Enquanto

não é possível encontrar nada que atribua a autoria de uma frase tão comum ao supersticioso

compositor austríaco, sabemos que é dele o conceito, útil para a análise de Te vendo um cachorro, de

developing variation, ou variação em desenvolvimento, que define o “procedimento composicional que

consiste na contínua transformação da idéia inicial apresentada por uma determinada peça, gerando

outros temas e fragmentos temáticos” (ALMADA, 2009, p. 83). A frase, e suas variações, aparece

sempre em relação às buscas e desejos dos personagens, em uma espécie de jogo com o conceito de

destino ou fatalidade. A análise de Te vendo um cachorro apoiou-se também na conceitualização do

cômico oferecida por Terry Eagleton em Zombadores e escarnecedores, como o ciclo sem sentido da

vida, em oposição ao destino (EAGLETON, 2020, p. 52) e nas aproximações possíveis entre o romance

e as Notas de literatura (ADORNO, 2012).

Nos quadros de Manuel González Serrano, o humano parece imiscuído no objeto; suas

árvores, frutas, flores, são em si sujeitos — metonímias do humano, sofrem em nosso lugar. Em seu

texto On still life (1981), Blanchard define a natureza morta como pintura na qual se nega a presença

humana e na qual a metonímia impera sobre a metáfora, expressão comum dos nossos tempos

(BLANCHARD, 1981).O conceito de Naturaleza herida (nome da exposição no Museu Mural Diego

Rivera, ocorrida em 2013), busca decifrar a cosmovisão do artista, marcada pelo desejo e por uma

espécie de esperança de misericórdia (NOVAL, 2014, p.17). A pintura de Manuel González Serrano é

considerada, por vezes, pertencente à arte fantástica, conceito definido enquanto exame da realidade a

partir da incoerência, da “fricção com o impossível” (LÓPEZ, 2016; PARRAMON RUBIO, 2020).

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O jogo de referências proposto em Te vendo um cachorro, muito mais evidente do que no

restante da trilogia em que se insere, nos convida a olhar para os dois livros anteriores procurando algo

que se assemelhe. A partir dessa busca, o que encontramos de talvez mais notável é uma sucessão de

tradições a que os nomes dados aos personagens aludem: em Festa no covil, os nomes advém de

narrativas náhuatl (nomes de animais com significações próprias, como os animais das fábulas de

Esopo, se a aproximação não parecer abusiva); em Se vivêssemos em um lugar normal, da
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antiguidade clássica grega; em Te vendo um cachorro, da tradição literária — que podemos supor que

se alimenta ou se apoia nas narrativas tradicionais (populares ou incorporadas ao cânone) que a

antecedem, como as que emprestam nomes aos personagens dos dois primeiros livros da trilogia.

Estabelece-se, assim, outro vínculo entre as três narrativas desconexas, para além dos aspectos

simbólicos dos pratos típicos mexicanos (pozole, quesadillas e tacos), e da sucessão etária dos

protagonistas (criança perdendo a ingenuidade; adolescente entrando na vida adulta; velho

rememorando e percebendo a possibilidade de continuidade).

Em Te vendo um cachorro, a narrativa de Teo, ao recompor seu passado e descobrir que a vida

ainda não acabou, que ainda há muito a ser feito e que o passado e o presente estão em diálogo,

construindo-se mutuamente (talvez possamos pensar no presente inacabado que é, para Bakhtin, o

tempo próprio do romance (BAKHTIN, 1988)), é uma narrativa do presente, que engloba a do passado

de Se vivêssemos em um lugar normal e da violência, de Festa no covil. Esse englobar de narrativas

sugeriria a presença de muitas vozes no romance, sugestão essa reforçada pela presença mais ou

menos explícita da obra pictórica de Manuel González Serrano na construção imagética de Te vendo

um cachorro. Mas consideremos a explicação oferecida por Cristovão Tezza para o conceito

bakhtiniano de vozes no romance na sua relação com o estilo e com as “consciências” do romance, em

que mais do que forma, para Bakhtin o estilo seria como um “comentário” entre dois sujeitos

“assimetricamente dispostos na guerra dos processos da significação”, as vozes do romance contidas

no diálogo entre consciências (autor e personagem duas consciências não coincidentes, de cuja

aproximação ou afastamento emerge o estilo) (TEZZA, 1995)

Pensando nesse “comentário” que surge em um encontro de consciências ou vozes, que,

acontecendo no romance, abrange inclusive seu autor e seu leitor, poderíamos pensar que ele

acontece muito mais em Festa no covil (em que, sendo narrado por um menino que, na sua

ingenuidade, pouco sabe do que acontece, somos mais conscientes do que o narrador — uma

consciência externa a ele nos expõe coisas que estão fora do seu alcance e que nós percebemos como

se fosse uma consciência nossa, enquanto leitores, da falta de consciência do narrador infantil que

gerasse situações e enunciados irônicos; algo como uma consciência do romance, mais consciente do

que seu narrador, que, desavisados, atribuímos a nós mesmos) do que em Te vendo um cachorro em

que, talvez, mais do que uma pluralidade de vozes, nós tenhamos uma mesma voz dizendo mais de

uma coisa ao mesmo tempo ao propor deslizamentos de sentido (conotativo-denotativo;

literal-figurativo), de tempo (passado-presente-sonho), de lugar (dentro-fora) e mesmo de forma

(pintura-narrativa).

O presente inacabado da trilogia mexicana, reforçado pelo terceiro livro, aproxima a narrativa do

leitor: ela se passa no nosso tempo, em um mundo no qual podemos agir, mesmo com todos seus

problemas — e devemos, por causa deles. Essa aproximação alia-se àquela promovida pelo cômico,

convidando-nos a rir até achar onde dói; o riso não como condenação de um outro, mas como

reconhecimento da nossa própria realidade. Em Epos e romance, ensaio datado de 1941, Bakhtin

anuncia o riso como aproximação que rompe com o distanciamento épico, sustentado pelo
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distanciamento temporal (o passado épico, dos heróis, pronto e acabado no qual nos miramos em

busca de um ideal):
É justamente o riso que destrói a distância épica e, em geral, qualquer hierarquia de

afastamento axiológico. Um objeto não pode ser cômico numa imagem distante; é

imprescindível aproximá-lo para que se torne cômico; todo cômico é próximo; toda obra

cômica trabalha na zona máxima da aproximação. [...] O riso é um fator essencial à criação

desta premissa de intrepidez, sem a qual não seria possível a compreensão realística do

mundo. (BAKHTIN, 1988, pp. 413-14)

Te vendo um cachorro (carregando consigo o restante da trilogia mexicana, seria razoável

presumir) parece recusar a premissa realista de captura total da realidade, repetindo constantemente

que “isto não é um romance”; ao dizer que “a vida não é tão simples de explicar”, a narrativa propõe,

por contraste, que em um romance as relações causais estão dadas e definidas, o encadeamento de

uma-coisa-leva-a-outra seria fácil de acompanhar, diferente da vida, em que há fatores dos quais não

nos damos conta (contrastando em algum nível com aquilo que propõe Bakhtin, ao entender o romance

como forma do inacabado). No entanto, o encadeamento causal de Te vendo um cachorro é bastante

linear (afinal, isto é um romance, aquele que Teo está, a despeito de suas negativas constantes,

escrevendo); a estrutura do enredo em que há um nó e um desenlace subsequente, levando ao fim, se

mantém e tem cada uma de suas etapas anunciadas antes de acontecer. A ruptura com o realismo

romântico talvez esteja no jogo da alternância entre verdade e não verdade: o romance que se anuncia

como vida real, e por isso nos mantém atentos ao fato de que estamos lendo um romance; Teo que não

está escrevendo e no entanto estamos lendo seu livro; o protagonista de Teo, o Feiticeiro, que não é o

protagonista de Juan Pablo Villalobos, Teo. Assim, podemos pensar que Te vendo um cachorro, sendo

ou não autocrítico, parece ser, pelo menos, autoconsciente. Ainda no mesmo ensaio, Bakhtin atribui ao

caráter autocrítico do romance seu “traço notável como gênero em formação”, sendo herdeiro dessa

“parodização sistemática ou um travestimento das principais variantes de gênero, predominantes ou em

voga naquela época, e que tendem a se banalizar” (Ibid, p. 400). Esse traço, no entanto, foi assimilado

pela convencionalização comercial das narrativas. Vemos em filmes, quadrinhos, livros, traços

paródicos da consciência de uma filiação histórica (como no caso dos livros comerciais para moças,

que mencionam superficialmente autores canônicos), aludindo a uma pretensa autocrítica e com

alguma frequência tendo até mesmo um aspecto humoroso. Aqui, mesmo sem desafiar a convenção

comercial (e, talvez, aproveitando-se dela), Juan Pablo Villalobos nos apresenta um livro que —

jogando com o resgate de figuras pertencentes à história da literatura (sejam teóricos, sejam

personagens), a uma narrativa da modernidade (como Mao e Marilín, que inventam seus próprios

apelidos) e à história das artes no México — nos convida a refletir sobre o papel da memória na

construção da história e do imaginário social e sobre a relação entre arte e memória. Repetindo as

variações da frase que atribui a Schönberg e nos oferecendo uma espécie de trilha de migalhas

composta de referências diversas, mas sem garantias, Te vendo um cachorro nos convida a procurar

para, quem sabe, achar.
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