Os processos de transforma"o urbana comoveram os Inmlectua/s em profundldade. Nlo se fala de outra colsa em multos
dos ensa/os produzldos ao redor do Centen~rlo, quando Rojas recorre a uma Buenos Aires em que predomlna a lIngua estrange/ra
ou encontra 0 retrato do rei da It~/la fixado em alguma escola de
coletlvidade; quando Galvez relvindica as provinclas como reposlt6r10 de algo perdido para sempre nas cldBdes. 0 Impacto da
transforma,lo nlo era apenas Ideol6glco;. as mudafl9ls eram um
feito Irreverslve/, e a imigrat;lo J~ quase havla coneluldo sua tarefa
de converter Buenos Aires numa cldBde mesclada. DoutnJ parte,
novas formas de transpone, Impostas em quase tod~ per/metro da
cidade, e uma nova acentuada present;a da teenologla varlavam os
c6dlgos referencials e os modos de perce~lo do espBt;o urbano.
WA Imaglnat;lo hlst6r1ca'
Beatrlz sarlo*

• Fragmento de Una modemldlJd perl~rlC1J: Buenos Aires 1920 y 1930. Buenos Aires:
Ec:Ildones Nueva Vlsl6n, 1988, p. 245. Verslo para 0 portuguAs de Ec:Iuerd Marquardt.
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XUL SOLAR E ALBERTO GUIGNARD
Cruz• ...mo. • penpectIv. mod.......
Rita Lenlra de Freitas Blttencourt*

Prlmelr. consld.~
Do macro ao micro, e vice-versa. Do detalhe, local e miudo,
ao fragmento, ao pedac;o do bolo IingQfstico, regional, nacional,
hist6rlco. Este ensalo pretende-se urn exerdclo, trac;ando Idas e
vlndas entre textos dlstlntos e propostas n~o tio dlstlntas, relaclonando-os a urn fato comum, ou "fantasma" de um fato, que estipulou-se como real: a Guerra do Paraguai. Trata de lelturas, Inscritas numa frac;ao temporal que estlpulou-se fechada: os primelros anos do seculo XX, que na IIteratura e na plntura compuseram
o que se denomlnou Modemlsmo.
Abrange a Iinguagem plct6rlca, a Hlst6rla, a Llteratura e a
AnAlise do Discurso. Parte da premlssa de que a plntura tambem e
uma fonna material de textualldade e tenta descrever um movlmento Interdlscurslvo do IIterario/plct6rlco para 0 hlstorlograflco, e
vice-versa.
Utlllza as obras Pals, de 1925, do argentino Xul Solar e A
FamIlia do Fuzileiro Naval, de 1930, do brasllelro Alberto Guignard.
Elabora a hlp6tese de que os discursos moblllzados em ambas
Inserem-se numa proposta discurslva mals ampla, que val da
construc;ao do espa~ naclonal e da cldadania ate 0 questlonamento deste mesmo espac;o e desta mesma Identldade, nos aspectos hist6r1cos, politicos, sociais e artfsticos, pontos pol~mlcos nas
propostas dos dlversos "ismos" que circularam pela America latina, no Inreio deste seculo.
No caso de Gulgnard, envolve, tambem, a questao racial da
particlpac;ao do negro na guerra e de seu posterior aproveitamento, no Brasil, para a construc;ao da modema fonna de estado que
se segulu: a Republica.

• Mestrandll em Uteratura Brasllelra e Teor1a Uterar111 - UFSC.
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Sabe-se bern das diflculdades do critico em operar a relac;ao
das obras artisticas com a Hist6rla. Neste caso, as dificuldades se
agravam, pols 0 tema da "Grande Guerra", ou da "Guerra da TripUce Allanc;a", ou da "Guerra do Brasil" e, ate hoje, polemico, e
ainda espera, especialmente da parte dos historiadores, estudos
mais aprofundados sobre a sua dimensao e alcance na constituic;ao
do imagimkio brasileiro e/ou latino-americano.

P8nor1mlc:a: que . . . , . . .1

o quadro e uma aquarela, urn tipo de tecnlca desprezado
pela tradiclonal plntura academlca, felta geralmente a 6leo, constltuindo-se, assim, na sua pr6pria materialidade, uma forma alternativa que incorpora a proposta das vanguardas que Xul Solar
havia conhecido na Europa, para onde viajara em 1903 e de onde
regressara, para Buenos Aires, em 1924.
o que Xul comblna em suas plnturas, de certa forma, tambern esta misturado na cultura dos intelectuals do periodo: modernidade europela edlferenc;as rioplatenses, acelerac;ao e angustia,
tradicionallsmo e espirlto renovador, "crioullismo" e vanguarda.
Buenos Aires, no Inicio do seculo, segundo a professora
Beatriz Sarto, havia se tornado 0 grande cenario latino-amerlcano
de uma cultura de mesclas. A cidade recebera varios intelectuais,
exllados no entre-guerras e crescera num ritmo acelerado, tornando-se, em poucos anos, urn signiflcatlvo referencial cultural da
America do SUll.
A espac;o de Xul e cosmopollta e seus quadros, plenos de
.#:;;Wt~,Ni:!
'~:,.;.-/'.,
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SARLO, Beatriz. Buenos Aires, OudlKJ Modema. In: ·Una Modemlclad Periteric:a:
Buenos Aires 1920 y 1930" Buenos Aires, Nueva Vlsl6n, 1988.
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Inten~o esoterica e de slmbollsmos exteriorizados, extrapolam as
proprlas frontelras da plntura. Ele Inventa 0 neocrlollo - uma panIfngua - que mlstura 0 portuguis,· 0 espanhol e 0 guarani ·Apuntes de Neocriollo·, 1925, ·Poema·, 1931, ·Vlslon sobrel trlIIneo·, 1936 - e tambem faz 0 Inverso, incorporando a escrita em
seu trabalho, criando a escrlta plct6rica ou a plntura verbal.
De car'ter polftlco, Pals aparece como uma especle de reptll
geometrico, com v'rlos pes, cabe~as e bandelras, solto num cosmos, espa~o abstrato onde estio 0 sol, a lua, 0 Cruzeiro do Sui, as
Tra~ Marias, outras.
As f1guras navegam num espa~o que n50 se ap61a em nenhum plano s611do e, ao mesmo tempo, pela presen~a do elemento
bandelras e pelo titulo, Indagam sobre 0 lugar do que se entende
por ·pars· ou sobre a propria materlalidade deste, situando-o,
deflnltlvamente, para alem das frontelras geogr'f1cas. Mals alnda:
grandes transformaIndagam sobre a posl~o da arte frente
~CSes, sabre a posl~50 do Intelectual, sua partlclpa~o e responsabllldades publlcas, sabre a dlmensio Internaclonal que Importa
bens, dlscursos e pr'tlcas slmb611cas e tenta artlcular-se ao regional e ao local. E uma proposta de Identldade mlsta e ·cambiante·,
na qual 0 sujelto perde sua materlalldade.
Conslderando que, passado apenas melo seculo da Guerra,
que val de 1864 a 1870, na qual deu-se a constru~50 politlca das
·na~Oes· em forma~o: 0 Paraguai, 0 Brasil, a Argentina e 0 Urugual e na qual se estabeleceram, deflnltivamente, os IImltes geogr'f1cos de cada uma delas, 0 quadro de Xul retoma a discuss50
sobre estas ·comunldades reals·, desta vez para agrup'-Ias, slmbollcamente, num ser hrbrido, IIgado, de v'rlas cabe~as, artlculando f1guras de uma forma unlca e singular, criando a sua propria
verdade que, ao unlr todas as na~CSes sul-amerlcanas numa 56,
monta um tlpo de sintaxe antl-imperlallsta, algo como uma autoC!onscl~ncla regional, uma ·comunldade imaglnada· que ultrapassa
frontelras e absorve culturas. Equase 0 avesso da perspeetlva da
Guerra, mas deve sua exls~ncla a ela que, como acontecimento
hlst6rlco, provocou um prlmelro dlscurso de enfrentamento e de

as

convlv~ncla.

Se, como dlz Ranclere, ·0 lado da verdade e aquele em que
as palavras n50 s50 mals escrltas no papel ou ao vento, mas gravadas nas texturas das colsas·2, 0 relato do pais de Xul Solar contrap5e ao esfacelamento e it dellmlta~o do espa~o geografico e
cultural, pretendldo pela guerra, uma composi~o sllenciosa que
f1utua no cosmos, espa~o de Indetermlna~o e de abismo, testemunha de uma verdade que val alem dos tratados de IImites.

2

RANa~RE, Jacques. 0 Relllto Fundedor, p. 65.
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CION: uma familia br.llelra

ca",

Do "Iado de
tem-se uma leitura mais
local e Interna. 0 quadro
de Guignard eXibe um
fundo geogrcUico bem
marcado: 0 Rio de Janeiro; com suas palmeiras e
o contorno, it dlstAncla, do
Peo de acucar, e retrata 0
lado de dentro da casa,
onde A Famflla do Fuz//e/ro
Naval posiciona-se, de
costas para a janela. As
persianas sao de madeira,
com uma sacada de ferro
que se abre para a rua,
arqultetura tipica da casa
colonial.
No assoalho,
tambem de madeira, ha
um tapete colorldo e numa das folhas da janela, uma galola com passarinho. Aparecem
uma mulher, dols homens adultos e t~s criancas, todos negros. A
mulher e um dos homens estao sentados. Os t~s menlnos e um
maior estao em pe. 0 homem sentado e 0 malor, em pe, vestem a
fard~ da Marinha. Um dos menlnos esti, tambem, vestido de marinheiro e outro segura a bandeira do Brasil. Todos estio vestldos
e, comparando-se com 0 que se conhece a respelto das lIustracoes
sobre os negros no Brasil, percebe-se que artlcula-se ai um discurso dlferente.
A mulher, recostada numa bela cadeira, tem uma expressao
prazeirosa e uma posicao que lembra, na verdade, a das antigas
senhoras de engenho, de ascendencla europela, rlcas e brancas. E
bonita, traja um vestido de estampas que val ate os pes. Usa pulseiras e enfeite nos cabelos. Sem duvlda, e a matriarca de uma
familia pequeno-burguesa, do tipo da que s6 foi possivel formar=Se
com 0 advento da Republica, ap6s a abolicao da escravatura,
quando foi permitido ao negro ter nacionalidade e identldade.
Neste caso, a militarizac;ao assinalada na obra fator fundamental.
Dom Pedro I, tendo 0 pais completamente despreparado
para a Guerra, assinou 0 decreta criando os Corpos de Voluntarlos
da Patria, em 1865, que poderlam ser compostos por cidadaos,
entre 18 e SO anos, que voluntarlamente qulsessem se aIIstar. 0
Decreto n° 2.725, de novembro de 1865, Iibertava os chamados
"escravos da nacao" que quisessem partir para 0 servico de
guerra. Outros escravos foram mandados it forc;a, no lugar de seus

e
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senhores3 • Para a maioria, a guerra representou uma oportunldade
de deixar de ser propriedade ou m50-de-obra barata e ser um
soldado, defensor da P'tria, j' que 0 alistamento aflgurava-se
como meio de integra~ao na sociedade. Nao foram poucos os que
morreram na defesa desta "P'tria· de ultima hora, que acabavam
de ter assumido como sua.
A Guerra do Paragual comprometia a estrutura poUtlca e social do imperio, porque exlgla a crlacao de um exercito modemo,
incompativel com 0 escravismo. Acabou levando a Monarqula
ruina e instltuindo a Republica: nio se podendo descartar as fo~s
armadas constituidas, extingulu-se 0 regime de escravldio e mudou-se a forma de governo.
A proposta de Guignard, recem chegado da Europa, para
onde tinha ido alnda menino, e toda impregnada de em~io pelo
reencontro com a terra natal. Em 1930, 0 Brasil vlvla os ultlmos
dlas da chamada republica Velha, assistia a ascenslo de um capltallsmo industrial, urbano e f1nancelro, que vinha na consollda~o
do Estado da era Vargas. A proposta dos modernos, passada a
fase her61ca dos primeiros anos, tendla para uma ocupacao consciente dos espa~os institucionals, para dlvulga~lo e concretiza~o
da idela abstrata do "homem brasilelro·.
Rubem Braga, a prop6sito de uma exposl~io de 1960,
aflrma que "As pessoas representadas por Alberto da Veiga
Gulgnard t@m um certo ar de familia, alguma coisa que as IIga nao importam cor, dasse, idade. E j' vi, em festinha de famflla,
em cabare de interior, em solenidade escolar - j' vi pessoas que
parecem retratos de GUignard. Esse ar de familia s6 pode ser uma
certa candura, uma Insistente infAncia, alguma colsa que e
Guignard e que banha numa luz especial tudo 0 que ele v@, ou
inventa. E suas f10res e suas palsagens combinam com suas f1guras w4 •
Em que pese uma certa ingenuidade na sua proposta, havla
uma conscl@ncia nacionalista que exlgla 0 desenvolvlmento p"stico de certas contradi~15es, dentro da sociedade brasllelra complexa e subdesenvolvida. A plntura d'A Familia do Fuzllelro Naval
consegue, com for~ lmpresslonante, colocar em circulacao partlcularidades hist6rlcas e politicas, na forma de um dlscurso singular
que, de sua lnterloridade, joga com aspectos exterlores fundamentals para a formacao do dito "ambiente nacional·.
Uma vlsada mais agu~ada, coloca, nlo a famflla, mas a P'tria, como figura principal na plntura de GUignard: ela es~ geo-

a

3 NOVAIS, Fernando. 0 SlgnlffClldo de "GuefTIJ do PtJragua/' nil HIst6"., do BnIsII. In:
"Guerra do Paragual 130 anos depols" Org. Mana Eduarda castro Marques. Rio de
Janeiro, Relume Dumani, 1994.
4 BRAGA, Rubem. catalogo dll exposlt;lo de Alberto Gulgnllrd. SIo Paulo, HAM, 1960.
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graflcamente retratada no plano de fundo; esta politlcamente
construfda nos sfmbolos da bandelra e da tarda, dlmensoes dlferentes de uma nova proposta governamental, estabeleclda sobre
uma pretensa "nova ordem- social.
Easslm que, no mutlsmo dos detalhes, 0 dlscurso aparece
mals contundente, mesclando 0 mlto da democracla racial ao esfo,",o paternallsta, da parte dos governantes e dos Intelectuals, de
buscar a "essAncla- da cultura brasllelra.
AproxI~,

afaata.....m. • uma tentatIv. de montagem
Xul Solar e Alberto da Veiga Gulgnard tlveram, em sua forma~o, urn contato dlreto com as teorlas estetlcas do p6s-guerra
europeu, que batlam-se contra a tradl~o, numa luta com acento
na nega~o aos dltames da razao, no desencanto da clv"'za~ao e
dos valores, com Anfase na contradl~o e na busca da constru~o
de novas slntaxes, que jogassem 0 fazer estetlco para alem da
16glca e do senso comum.
Por outro lado,· ao retornarem a America, depararam-se com
as dlscussoes sobre a dependAncla cultural as matrlzes da colonlza~o e a gravfsslma questio polrtlca de conceber ou nao 0 Estado
como Instltul~o necessarlamente forte e centralizadora.
A acelta~ao ou rejel~o da vanguarda, bem como a duvida
de se ela era um born ou mau produto que deverla ser ou nao
Importado, foram, em geral, resultado do concelto de naclonallsmo
com que operaram os varlos grupos modernlstas. Essas conceltua~Oes tinham a ver com a maneira pela qual as elites culturais de
antes e de entio conslderavam 0 seu papel social, 0 papel do Estado e a fun~o da arte como legltlmadora desses valores.
A amizade entre Xul Solar e Jorge Luis Borges, selada em
1925, acabou por representar a funda~o do Modernlsmo argentino. Ambos pertenceram aos grupos Martfn Fierro e Florida, aceitando, naquela epoca, os objetlvos da vanguarda artfstica latinoamericana, que tlnha como Anfase principal, a asplra~o por uma
America latina independente5 •
Ao mesmo tempo, Xul dlfundla no continente americano a
mensagem surreallsta, com tudo 0 que ela carregava de convicc5es esoterlcas e apelos de IIbera~o do Inconsclente, alem da
obra do expresslonlsta alemao Paul Klee, a quem ele admirava
Intensamente. Em 1929, no Salao de Belas Artes da cldade de
Rosario, na Argentina, urn grupo de sessenta artlstas, entre pintores e escultores provenientes do Rio de Janeiro, esteve representado numa exposl~o, da qual fazlam parte Alberto da veiga
Gulgnard e c.§ndldo Portinarl. Fol Portlnarl, com seus palneis e sua
5 GRADOWCZVK, Mano H. XU! e Sorpes: Umll flldlografllJ. In: "XuJ e
e Imagem· Cat3I0g0 de ExposI~. SIo Paulo e Rio de Janeiro, 1998.
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plntura de influ~nclas cubistas, e niio GUignard, quem assumiu 0
car'ter Instltucional do Modemismo Brasilelro, tomando-se 0 representante oflclal da proposta cultural do Estado Novo.
Asslm, mantendo-se num certo isolamento, Guignard preservou urn pouco a sua autonomia criativa e conservou urn distanciamento positivo das querelas constantes entre os grupos artisticos e 0 governo. E a sua obra, ainda que presa a certO Idealismo
reallsta no prop6sito de construlr "retratos", pode respirar mals
livremente, mesmo que esta atitude 0 tenha condenado a urn "esquecimento" que perdura ate hoje.
o cosmopolitismo mllltante de Xul 0 preservou de urn discurso superficial e panfletario, por urn lado, e 0 manteve afastado
de urn compromisso politico instituclonal, de tempo (e obra) integral, por outro;de forma semelhante, operou 0 localismo quase
ut6pico de Gulgnard.
Com rela~iio ao enfoque hist6rlco, eles niio buscaram slmplesmente uma resslgnlflca~iio. Consegulram manter urn certO
"dlstanciamento relativo" ao operar materialidades signiflcantes
simb6licas e ao articul'-Ias com a dita "realldade factual", 0 que
trouxe os seus trabalhos para mals perto da verdade, aquela cujo
efelto de sentldo e sempre provis6rlo.
Ambos tentaram apllcar pratlcamente, em seu fazer artistico, 0 que aprenderam no espa~o "estrangeiro", sem perder de
vista, de uma perspeetiva antropof'gica, a questiio da Identidade.
Partlciparam do processo de forma~o do dlscurso de "na~iio",
elaborando-o por estrategias dlferentes: urn, lendo de fora para
dentro, sob a perspectlva do homem universal, e 0 outro, de dentro para fora, conslderando que 0 universal tambem pode estar no
particular. Jogos que ampliam consideravelmente os alcances sintatlcos e semAnticos do termo "naciio" e posslbilitam percepcOes
outras, com profundldade e diferencas de foco, abrindo espaco
para urn devir poliss~mico.
Assim, seja com reiaciio a guerra, a polftlca ou a estetica, os
dois artlstas consegulram ultrapassar as frontelras da tagarelice
an6dina ou circunstanclal e, de dentro da materialidade das coisas,
souberam suspender a palavra da norma, propondo urn sil~ncio
chelo de outras perguntas.
Ilu8tnl~

Pafs. Xul Solar, 1925.
A familia do fuzllelro naval. Alberto Gulgnard, 1930.
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