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literatura tem sido, ao longo dos séculos, uma das
formas mais eficazes de diálogo entre os diversos
povos e de afirmação da cultura de um país. As obras

literárias, produzidas no âmbito de uma determinada conjun-
tura local, enfeixando uma realidade e um idioma particula-
res, projetam-se para além de suas fronteiras, através da
mediação dos tradutores e editores, ampliando a leitura da
produção de um país, numa perspectiva internacional.

El invierno de Gunter, de Juan Manuel Marcos , editado em
19871 e reeditado em 20092, vem cumprindo esse objetivo de
forma bastante produtiva. Considerado um dos mais impor-
tantes romances paraguaios contemporâneos, o romance já foi
traduzido para vários idiomas, em diferentes países. Desse
modo a literatura paraguaia volta a circular no ambiente lite-
rário internacional, de maneira bastante significativa, possibi-
litando ao mundo conhecer uma obra magistral de Marcos,
hoje um dos mais importantes escritores do continente sul-
americano, objeto de atenção de críticos e estudiosos de vários
países, nos quais suas obras são traduzidas.

No Brasil, o romance foi recentemente publicado pela
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Editora 7 Letras, em cuidadosa tradução de Daiane Pereira
Rodrigues, ocupando a atenção da crítica e dos leitores.3 De
fato, a publicação deste romance no Brasil reveste-se de
enorme importância, uma vez que reata o diálogo literário
entre os dois países, que têm um grande potencial de inter-
câmbio a explorar não apenas na área econômica, mas
também na seara cultural. Na realidade, observa-se que esse
diálogo tem sido ainda tímido e escasso, sustentando-se quase
que apenas através de algumas traduções do consagrado
romancista e poeta Augusto Roa Bastos (1917-2005) no Brasil e
a repercussão de alguns autores brasileiros, como Jorge
Amado (1912-2001), no universo paraguaio.

O escritor Juan Manoel Marcos (1950), natural de Assu-
nção, é também poeta, crítico literário, ensaísta e professor
universitário. Político de carreira, eleito para mandatos parla-
mentares, o autor vem tendo uma participação ativa nas lutas
pelas liberdades democráticas, nas décadas 60-80, e, sobre-
tudo, após a queda da ditadura de Alfredo Stroessner, em 1989.
De formação ampla nas Humanidades, é doutor em Filosofia
pela Universidade de Madri, e em Letras, por Saint Pittsburgh
(USA), sendo atualmente reitor da Universidad del Norte
(Assunção) e membro do Conselho de Universidades do Para-
guai. Trata-se de um intelectual que trabalha, principalmente,
em três frentes de construção da modernidade contempo-
rânea em seu país, no campo da política, da educação e da
cultura.

Ao ser lançado no Paraguai, o romance El invierno de
Gunter teve o seu valor literário logo reconhecido, ao receber o
Prêmio Livro do Ano de 1987. Trata-se de uma narrativa multi-
forme, cosmopolita e instigante. Ao percorrer sua trama, o
leitor depara-se com uma ficção eficiente, que se mostra admi-
rável pelo alto nível de elaboração da escrita, com uma
linguagem dinâmica e multifacetada e uma temática de
grande interesse cultural. Não por acaso, o livro é considerado
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o romance paraguaio mais importante das últimas quatro
décadas, como um verdadeiro clássico contemporâneo. E seu
autor é considerado o romancista paraguaio contemporâneo
mais universal, pois consegue revigorar uma tradição literária
que tem em Roa Bastos a sua referência mais reconhecida.

O tecido textual de El invierno de Gunter revela um trabalho
meticuloso de utilização das técnicas narrativas contemporâ-
neas, mesclando tonalidades diversas, com reflexões filosó-
ficas e incursões poéticas, diálogos densos e pontuais, citações
de elementos da cultura e da história, mas sempre com
eficiência narrativa e senso de medida. No seu processo narra-
tivo alternam-se momentos de reflexão, de situações e de
informação cultural, com passagens de relato franco e de
diálogos vigorosos, através dos quais se afirmam as vozes do
narrador e das personagens em situações densas de vivências,
em que se mostram e revelam os traços pessoais, pulsões,
sensações, fragilidades, aspirações, ironias, atitudes e até
banalidades da condição humana em jogo no fluxo ficcional.
O narrador encaminha esse processo com segurança, recor-
tando os entrechos com exatidão e apresentando as persona-
gens bem definidas, como atores na cena romanesca.

Os diálogos das personagens são exatos e expressivos,
revelando sua psicologia e seus caracteres em plena ação,
levando o leitor a visualizar as cenas com precisão, sem neces-
sidade de descrições mais extensas. Esse procedimento dá
agilidade e leveza ao fluxo textual, seguindo as propostas de
Italo Calvino,4 dinamizando o processo narrativo, o que
enreda o leitor no prazer da leitura.

Situado na pequena cidade de Corrientes, o romance é, no
entanto, uma obra francamente cosmopolita, no sentido em
que seu escopo referencial se estende por uma geografia
ampla, para além dos limites nacionais, envolvendo outras
culturas e idiomas, através de viagens, vivências e atuações das
personagens e de referências factuais e históricas. A narrativa
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se estende por diversos países, como Estados Unidos, França,
Espanha, México, Argentina, Brasil entre outros. O narrador
tem uma visão global e abrangente do mundo. E as persona-
gens principais, a professora Eliza e seu marido, Sr. Gunter,
economista de formação norte-americana, são personagens
que se movem para além das fronteiras do país. Por contraste,
as personagens locais, sobretudo o Monsenhor, representam
as limitações de atitude e visão de mundo que precisam ser
superadas, em busca de uma modernização das relações insti-
tucionais.

O substrato cultural do romance constitui-se de uma gama
extensa de citações de pensadores, filósofos, poetas, escritores
de várias línguas e nacionalidades, demonstrando o domínio
cultural do narrador, de formação acadêmica de grande
abrangência, desde as fontes da tradição local até a contempo-
raneidade transnacional. Este romance valoriza as origens
etnográficas autóctones da formação do povo paraguaio, ao
destacar elementos culturais da tradição tupi-guarani, mas
sem mitificá-los, pois os apresenta numa situação de estudo,
com uma abordagem antropológica. Nada reluz como cor
local e sentimento de nacionalismo exacerbado, mas como
objeto de reflexão e de referência, como afirmação de sobe-
rania cultural.

O escritor Juan Manuel Marcos estabelece um modelo
que extrapola e supera o olhar localista que caracterizou boa
parte da literatura latino-americana, até meados do século
XX. Sobre isso, o ensaísta brasileiro Antonio Candido,
observou que o gosto pela cor local constituía um traço
característico do subdesenvolvimento continental, ao afirmar
que:

a ideia de pátria se vinculava estreitamente à de natureza e
em parte extraía dela a sua justificativa. Ambas conduziam a
uma literatura que compensava o atraso material e a debili-
dade das instituições por meio da supervalorização dos
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aspectos regionais, fazendo do exotismo razão de otimismo
social.5

De fato, a busca do cosmopolitismo, no sentido de adensa-
mento de diálogos interculturais tem sido a forma de superar
esse entrave, conforme encontramos na ficção de Marcos,
observando que suas referências são universais e seus perso-
nagens principais são cidadãos do mundo, o que coloca os
traços paraguaios como parte de uma geografia cosmopolita e
universal. Neste romance a visão da realidade é múltipla,
numa visão contemporânea dos processos de vida que os
sujeitos encenam. E, a propósito, como assevera Eduardo
Coutinho:

a visão da realidade como múltipla e dinâmica, e sua
consequente representação na literatura por intermédio de
uma perspectiva também múltipla, apresenta ainda outro
aspecto de importância fundamental para o escritor latino-
americano, que é a sua maior adequação ao espírito e a
tradição cultural do povo e do continente.6

O romance de Marcos tem um tom realista, na medida em
que dialoga intimamente com elementos que constituem a
realidade de seu tempo. O escritor e teórico italiano Umberto
Eco demonstra que na ficção,

as referências precisas ao mundo real são tão intimamente
ligadas que, depois de passar algum tempo no mundo do
romance e de misturar elementos ficcionais com referências à
realidade, como se deve, o leitor já não sabe muito bem onde
está.7

Neste romance, as alusões ao processo histórico, citações
en passant de fatos, guerras, gestos de personalidades da
história moldam um jogo de sentidos que responde pela cons-
tituição identitária do país em face de seus vizinhos, ora
oponentes, ora aliados e parceiros – em termos políticos,
culturais e ideológicos, de maneira crítica e atual, como aber-
tura a um diálogo continental, sem renunciar à soberania de
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seu território e de sua cultura. Isso é tanto mais importante, na
medida em que, como afirma Coutinho: “A América Latina é
uma terra de contrastes extremos, um lugar onde raças e
culturas diferentes em estágios distintos de desenvolvimento,
ou melhor, em eras ou idades distintas, coexistem lado a lado”,
de modo que sua realidade “não pode ser apreendida através
de uma ótica unilateral”.8

Os registros de fatos históricos permeiam o processo
narrativo, com maior ou menor relevância, como se o narrador
quisesse marcar de forma indelével o solo cultural do qual
extrai o seu discurso e a sua perspectiva narrativa. Ao lado de
detalhes caros à tradição historiográfica paraguaia, avultam as
referências à Guerra do Chaco e, considerando o que mais
toca às relações Paraguai-Brasil no século XIX, a famosa e até
hoje insuficientemente explicada, Guerra do Paraguai (1864-
1870), denominação oficial para os brasileiros, ou Guerra da
Tríplice Aliança, mais familiar aos paraguaios. Este último
episódio comparece com mais constância nos entrechos do
romance, trazendo novamente à tona gestos, frases, palavras e
atitudes do lendário Francisco Solano Lopez, ditador e
comandante das tropas paraguaias, perante os adversários
vizinhos brasileiros, argentinos e uruguaios. Nesse sentido, o
romance propõe uma discussão, um diálogo em tensão acerca
de um fato que, sobretudo para os paraguaios, não pode ser
esquecido nem relegado ao silêncio dos arquivos. Assim, a
ficção cumpre uma tarefa que a história não pode realizar, ao
trazer à cena a figura de Lopez, reencenando, no texto roma-
nesco, a sua atuação heróica de resistência, no contexto polí-
tico latino-americano da primeira metade do século XIX.

Nesse sentido, o leitor percebe a proximidade do texto lite-
rário com o estilo do registro historiográfico, podendo
confundir ou confrontar a ficção com a realidade factual. O
texto seria percebido, assim, como um relato de época, de
caráter memorialístico ou até mesmo historiográfico. Entre-
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tanto, a literatura tem seu estatuto próprio de ficção, insti-
tuindo-se, sobretudo, enquanto tecido textual. Não é o simples
registro de um contexto histórico, mas resultado da imagi-
nação e criação do autor, que reagencia os dados factuais
como representação, acrescentando-lhes sentidos para além
da realidade que lhes serve de base e substrato. A ensaísta
brasileira Sandra Pesavento reconhece essa prerrogativa da
narrativa ficcional em face da História, ao afirmar que:

a literatura permite o acesso à sintonia fina ou ao clima de
uma época, ao modo pelo qual as pessoas pensavam o mundo,
a si próprias, quais os valores que guiavam seus passos, quais
os preconceitos, medos e sonhos. Ela dá a ver sensibilidades,
perfis, valores. Ela é fonte privilegiada para a leitura do imagi-
nário.9

Por seu turno, o escritor argentino Ricardo Piglia adverte
que “a literatura é sempre inatual, diz em outro lugar, fora de
hora, a verdadeira história”.10 Portanto, é muito salutar
quando o talento do ficcionista consegue apresentar os dados
historiográficos a os elementos puramente ficcionais bem
amalgamadas, num estilo que alia o factual e o imaginado em
narrativas que informam, divertem, situam e educam o leitor,
possibilitando-lhe aquela compreensão mais profunda de
uma sociedade e sua cultura no passado e no presente, dando-
lhe, consequentemente, uma possível projeção do futuro.

El invierno de Gunter é uma obra exemplar, pelos
conteúdos que agenciam no seu tecido romanesco, susci-
tando ao leitor uma gama de informações, sensibilizando-o
para pensar e refletir sobre a realidade das vivências histó-
ricas e culturais de seu país, como realidade particular, em
relação ao continente latino-americano e, sobretudo, em face
ao mundo globalizado, com o qual o diálogo se faz neces-
sário e inescapável. Ao escrever uma obra de tal abrangên-
cia, a atitude do romancista é, seguramente, estética, política
e pedagógica. Como intelectual de seu tempo, com expe-
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riência interna e internacional, ele cumpre uma tarefa de
cidadania nas letras. Ao lado de suas atividades de político e
de educador, Juan Manuel Marcos demonstra acreditar que
a literatura contemporânea é, em justa medida, parte indis-
pensável da construção simbólica de uma cultura e de um
país.
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