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É comum hoje, entre os críticos de literatura espanhola, a afirmação de que, em meados 

da década de noventa, o romance espanhol foi renovado pela confluência de diversas correntes e 

tendências, entre elas uma marcada pelo aparecimento de um número considerável de escritores 

pertencentes à geração dos nietos de la Guerra civil (MACCIUCI, 2010, p. 28). Esta geração 

caracteriza-se pelo interesse na memória da Guerra Civil e na ditadura franquista. Este interesse 

peculiar e inédito pode ter sido despertado, segundo Macciuci (2010), pela chegada ao governo, 

em 1996, do partido popular e pelo próprio clima político que invade a Espanha neste período 

repleto de debates políticos e de inquietações acerca das questões democráticas  

O romance La hija del caníbal se apresenta como uma espécie de organizador e 

guardião da memória na medida em que permite transformar o conceito abstrato das 

recordações em algo material, uma trama dialógica na qual se cruzam as vozes de diferentes 

gerações que sofrem, de maneiras distintas, os efeitos da Guerra Civil espanhola 

No início do romance, Lucía afirma reconhecer que não amava o marido, havia pensado 

várias vezes em separação, mas permanecia casada por diversos motivos que nada tinham a ver 

com este sentimento romântico que deveria manter os casais unidos, o que justificaria se ela, em 

lugar de procurar o marido desaparecido no banheiro do aeroporto e promover uma extensa 

investigação para encontrá-lo, tivesse sentido um certo alívio, ainda mais quando descobre que 

Ramón mantinha alguns segredos que a fazia sentir como se houvesse sido casada com um 

estranho. No entanto a personagem deixa claro que não se pode seguir em frente, em nenhum 

aspecto da vida, sem antes saber o que realmente aconteceu, ou seja, compreender o passado e 

as circunstâncias que a levaram até aquele momento, é condição inalienável para a construção 

do futuro. 

Esta é uma das mensagens subjacentes em La hija del caníbal, a necessidade de se saber 

quem é e de compreender a história como um todo, inclusive em seus aspectos que são mantidos 

em segundo plano pela história oficial, evidenciando, nas falas da personagem principal, a 

fragilidade da memória e as consequências do esquecimento, proposital ou não, de determinados 

pontos de vista e acontecimentos, para a construção do processo narrativo e a constituição da 

Identidade, não só a individual, mas a de um povo.  



 

O conceito de mentira também ocupa um espaço significativo nesta narrativa. Lúcia 

começa a contar sobre o desaparecimento de Ramón mentindo sobre a data do sequestro que 

ocorreu, segundo ela, no dia vinte e oito de dezembro, mas que ela havia decidido narrar como 

se houvesse ocorrido no dia trinta e, mais tarde, explica que esta decisão se dá pelo fato de 

acreditar que, sendo uma história absurda, a verdade na data, uma vez que vinte e oito de 

dezembro é o Dia dos Inocentes na Espanha,
1
 seria prejudicial à credibilidade do seu relato, ou 

seja, a mentira não é um ato de má-fé, mas uma estratégia narrativa que me parece estar sendo 

defendida por Rosa Montero como um artifício legítimo, e usual, tanto na produção de textos 

ficcionais quanto na produção dos chamados textos históricos ou memorialísticos, independente 

do seu compromisso com a verdade. Por mais paradoxal que possa parecer, a mentira, nesse 

caso, seria uma maneira de proteger o que a narradora vê como verdade. 

Deste modo, Rosa Montero demonstra que autora e personagem são conscientes do 

poder que detêm, narradores e narrativas, no processo de construir e recriar um passado a partir 

de pontos de vistas e fragmentos da memórias que não podem ser pensados como algo 

acumulativo e totalitário, mas como algo em permanente construção. A respeito dos princípios 

presentes em toda narrativa que constrói seus discursos com base na memória, Joan Ramón 

Resina (2000) afirma,  

First, a simple chronicle of events [...] would be incomprehensible and 

incoherent; second, that all memory is interpretation from the point of 

view of the individual or the community narrating it; third, that 

memory is constructed in dialectical terms, invoking or even creating 

a conflict without which there would be no history, and finally, that 

memory is an open narrative that incorporates personal and external 

recollection, but also includes fiction, things forgotten and errors that 

are necessary in order to make memory coherent and significant.
2
 

(RESINA, 2000, p.14) 

                                                             
1
 O Día de los Inocentes, ou dos Santos Inocentes, que se comemora na Espanha no dia vinte e oito de 

dezembro, corresponde a, no Brasil, o dia da mentira (primeiro de abril) quando as pessoas fazem 

diversas brincadeiras e conta mentiras uma para as outras para depois revelar a verdade. Tem relação com 

a história bíblica da matança dos inocentes quando Herodes manda matar todas as crianças menores de 

dois anos á fim de assassinar o Messias. 
2
 Em primeiro lugar, uma simples crônica dos acontecimentos [...] seria incompreensível e incoerente; 

segundo, que toda a memória é a interpretação do ponto de vista do indivíduo ou da comunidade que a 

está narrando; terceiro, que a memória é construída em termos dialéticos, invocando ou mesmo criando 

um conflito sem o qual não haveria história, e, finalmente, que a memória é uma narrativa aberta, que 

incorpora o recolhimento pessoal e externo, mas também inclui ficção, coisas esquecidas e erros que são 

necessários para tornar a memória coerente e significativa. (tradução minha) 

 



 

 

Desta forma, percebo que o texto narrativo de ficção parece ter uma vantagem sobre os 

textos que não se pretendem ficcionais, uma vez que, na narrativa de ficção, os aspectos citados 

por Ramón Resina, que devem ser levados em consideração ao se ler ou produzir narrativas de 

caráter memorialístico, são analisados de forma menos problemática. O que quero dizer com 

isso remete um pouco à questão dos pactos entre leitor e texto, leitor e autor, ou seja, como nos 

colocamos frente às narrativas que não se pretendem ficção e como, diante destas, a 

probabilidade de recaímos no constante movimento de comparar e hierarquizar pontos de vista, 

além de caçar erros e lapsos dos autores, é maior. Ao passo que, diante de textos ficcionais, o 

leitor parece aceitar mais que haja uma permissão para que aquele relato inclua fatos da 

memória individual não documentados, e que o discurso possa ser forjado no sentido de buscar 

mais coerência, sem que isso seja visto como uma tentativa de ludibriar quem está lendo.  

Como já foi dito, tanto Lucía quanto Rosa Montero, cada uma criando suas próprias 

narrativas, sabem dessa postura do leitor, mas me parece que  não acreditam que haja uma 

diferença, pelo menos no ponto de vista de quem produz, entre narrativas da memória ficcionais 

ou não e, neste aspecto, concordam com Ramón Resina, no que diz respeito à necessidade de 

adequação do discurso, pois, mesmos as narrativas históricas, independente da postura do leitor 

em relação a elas, não se eximem de ser só um ponto de vista. Ainda que reivindiquem o caráter 

totalitário, os espaços vazios são facilmente detectáveis, o que fragiliza o discurso histórico. 

Sendo assim, a literatura, assume a tarefa de preencher estes vazios, abrindo espaços 

para vozes inaudíveis no discurso oficial.  La hija del caníbal é um exemplo de uma literatura 

que se constrói no sentido de possibilitar que o romance histórico seja um lugar da memória, 

assumindo o papel de dar visibilidade à luta anarquista liderada por Buenaventura Durruti y 

Francisco Ascaso antes e durante a Guerra Civil, pois historiadores e críticos reconhecem a 

pouca menção, neste processo de retomada histórica, a esta importante faceta dos movimentos 

sociais na Espanha do século XX como afirma Georg Wink (2009, p.910), 

A ignorância dessa faceta da Guerra Civil tende a se fortalecer na 

atualidade. No pós-1989, proclamada a morte geral de projetos sociais 

alternativos e até o final da história, o Anarquismo, já marginalizado, 

tem se revelado definitivamente um assunto de recalque cuidadoso; 

quando mencionado, na maioria dos casos, apenas provoca hilaridade, 

um pouco histérica. Na jovem democracia espanhola, na qual se 

tentam criar precursores com metas “democráticas”, há pouco espaço 

para a memória dos movimentos anárquicos. O debate pós-transição é 

dominado por uma busca de explicações, objetivas e bem ponderadas, 



 

que façam justiça às vítimas da Guerra, mas que, de preferência, não 

tirem os cadáveres do porão (ou da vala 911 comum). Ao mesmo 

tempo, evoca-se cada vez mais a memória de uma “catástrofe 

coletiva” supra-humanizada e extracontextualizada.  

Wink complementa observando que, nos textos históricos oficiais contemporâneos, 

quando os anarquistas não são citados em associação a ideias de negatividade e desconstrução, 

sequer são mencionados, cabendo ao discurso artístico/literário cumprir a função do 

contradiscurso, buscando complementar, reabilitar personagens e fatos e desconstruir o discurso 

oficial. 

Em La hija del caníbal a história do anarquismo que subverte e ultrapassa a história 

oficial se faz presente através do relato oral da personagem  Félix Roble, antigo toreiro e 

anarquista que fez parte do grupo de Durruti, e que elege Lucía como depositária de suas 

memórias, o que é apontado como um caráter de originalidade deste romance pela crítica 

Adriana Bonatto (2010, p.4), 

La originalidad del libro reside en dos aspectos: la elección, por un 

lado, del anarquismo como tema literario y, por el otro, de un 

depositario o interlocutor de la memoria comunicativa en la figura de 

un personaje femenino que escapa de diversos modos a las pautas de 

representatividad necesarias para un sujeto de este tipo, encargado 

simbólico de la tarea de memoria en la España contemporánea.  

 

Lucía, transformada em guardiã simbólica da memória espanhola contemporânea, não 

coincidentemente, é uma mulher escritora de ficção, que poderá fazer uso deste material para 

construir um discurso que foge das amarras do convencional.  Parece-me que, com esta escolha, 

o que Rosa Montero quer demonstrar é a necessidade de um deslocamento do lugar de fala para 

que relatos do contradiscurso possam vir à tona, pois estes relatos não encontraram, e nem 

encontram ainda hoje, espaço dentro do discurso oficial, e os atores sociais negligenciados na 

história não estariam representados de forma legítima senão por seus pares. É como se Félix, 

Lucía e Adrian, cada uma a sua maneira e com seus obstáculos a seres transpostos, se 

reconhecessem enquanto personagens de uma história ainda não contada. 

A recuperação da história oral, comum nos romances históricos mais recentes que 

tratam de revoluções populares de uma forma geral, se realiza no romance de Rosa Montero em 

um processo narrativo que parte da escuta de um testemunho e passa pela reelaboração escrita 

realizada pela interlocutora. Nos dois extremos, testemunha e interlocutor, duas personagens 

marginais aos quais se junta Adrián, um jovem músico, pobre e desempregado que manterá um 



 

relacionamento sexo-afetivo com a protagonista. Os companheiros de Lucía nessa aventura 

policial e no propósito de construir uma história alternativa que lhes permitam identificar-se 

são, assim como ela, excluídos dos padrões sociais que definem quem tem direito ao 

reconhecimento público. 

Félix era um senhor octogenário que acreditava ser o seu nome uma ironia uma vez que 

havia nascido em mil novecentos e quatorze, ano em que eclodiu a Primeira Guerra Mundial, 

assim como o do seu irmão mais velho Victor, que sempre havia fracassado em tudo. Ele 

acredita que os nomes atuam sobre os indivíduos como um imperativo do qual não se pode 

escapar e os pais deveriam estar atentos no momento da escolha. Assim como os nomes 

próprios, as palavras de uma forma geral possuem a força da criação e, para Félix, a 

oportunidade de narrar suas memórias que, fariam parte do relato escrito de Lucía, era 

importante na medida em que as palavras davam vida a um passado que, se não nomeado, não 

transformado em palavras, é como se não houvesse ocorrido.  

Rosa Montero corrobora com esta ideia da personagem quando, no prólogo do romance, 

expondo sobre a escolha entre ocultar ou alterar alguns nomes do ambiente anarquista e da 

tauromaquia ou manter seus nomes reais, escreve “si doy aqui los nombres verdaderos de 

Crespito, de Teófilo Hidalgo y de Primitivo Ruiz es precisamente para rescatarlos del olvido 

negro de la muerte.”(MONTERO, 1998, p. 8) 

Enquanto acompanha Lucía em suas negociações com o "Orgullo Obrero", uma 

organização mafiosa que mantinha ligações com a parte corrupta do governo e que assumiu ter 

sequestrado Ramón, Félix inicia o resgate desses nomes e dessa passagem importante para a 

política espanhola através da narrativa de suas memórias e se apresenta como filho de um dos 

primeiros anarquistas de Barcelona. Sua vinculação com o anarquismo começa quando, aos 

onze anos, é levado por seu irmão mais velho em uma viagem do lendário grupo “los 

Solidarios” com Durruti y Ascaso como líderes. Esta viagem tinha como objetivo a realização 

de assaltos a fim de conseguir fundos para a causa. 

Durante o relato, Félix confessa que sua relação com o anarquismo sempre foi mais 

sentimental que ideológica e isto fica claro pela forma como seu discurso é marcado pela defesa 

da pureza moral do ideário anarquista e, ainda que a história de Durruti e das contribuições do 

anarquismo para a histórica política do país estejam presentes, são os momentos mais subjetivos 

e pessoais que representam os pontos de maior tensão no relato em primeira pessoa que ocupa 

cinco capítulos do romance. 



 

No entanto, embora pautadas nos momentos subjetivos do velho anarquista, as 

memórias narradas recriam e reorganizam a história política e social da Espanha, começando 

nos anos da Segunda República até a década de sessenta, quando o anarquismo tradicional 

entrou em declínio. Apesar da distância no tempo, as aventuras contadas por Félix mantêm uma 

ligação com a história atual de Lucía, nos anos noventa. Este elo se estabelece através do nome 

da suposta organização responsável pelo sequestro do seu marido. A alusão ao ideário operário 

anarquista não é lisonjeira uma vez que a “Orgullo Obrero” nada mais é que uma organização 

terrorista que simula sequestro e que se dedica a roubar dinheiro do estado através de conexões 

com altos cargos da administração pública e com a qual Ramón está envolvido.  

Deste modo, a autora demonstra a necessidade de resgatar determinadas memórias de 

acontecimentos e instituições históricas importantes para o país que, em apenas trinta anos, 

sofrem não só com o esquecimento, mas com o risco de serem representadas de forma 

equivocada, a partir de um olhar parcial. O relato de Félix tem a função de reorganizar a história 

do anarquismo espanhol e, com base nas suas vivências pessoais, resgatar as qualidades 

ideológicas e morais do ideário operário anarquista. Deste modo, encontramos diversos trechos 

nos quais a personagem tenta reverter a imagem do movimento quase sempre representado na 

história oficial de forma negativa, enfatizando os delitos e a violência das ações. Para isso, Félix 

ressalta o caráter austero do grupo de anarquista com o qual conviveu na adolescência, ora 

demonstrando a fidelidade que mantinham às suas esposas apesar de serem, em geral, tipos 

atraentes, seja pela forma com que se vestiam ou pelo caráter aventureiro de suas ocupações:  

Eso fue lo primero que me gustó de los Solidarios: que las mujeres se 

volvieran locas por Gregorio. Ahora bien, él no les hacía ningún caso; 

los anarquistas auténticos eran unos tipos austeros, puritanos, casi 

calvinistas. Estaban en contra del alcohol y eran fieles a sus 

compañeras hasta la muerte. (MONTERO, 1997, p.54) 

 

Ora enfatizando o fato de que o dinheiro arrecadado durante os assaltos era 

utilizado sempre com o objetivo de contribuir coletivamente para a construção do 

mundo que idealizavam, sendo que viviam de forma modesta dentro do limite dos seus 

salários. 

¿Tú sabes lo que habían hecho los Solidarios con el dinero que 

robaron en el banco de Gijón? Eso fue en 1923, antes de Veracruz. 

Pues verás, se fueron exiliados a París y abrieron la Librería 

Internacional, en el número 14 de la calle Petit. Y empezaron a editar 

la Enciclopedia Anarquista. Porque estaban creando un mundo nuevo 

y necesitaban nuevas palabras para nombrarlo. 



 

Nunca se quedaron con una sola peseta de los atracos. Para vivir, para 

comer, para pagar el alquiler de sus ruines casas y las medicinas de los 

niños, todos ellos dependían de sus empleos. En París, por ejemplo, 

Durruti trabajó de mecánico en la Renault. Buenaventura siempre fue 

más pobre que una hormiga. (MONTERO, 1997, p. 83) 

 

No seu relato, o ancião sempre evidencia valores como honestidade, 

conhecimento e fé em uma transformação social que, nas suas palavras, justificariam as 

ações implementadas ainda que a violência alardeada não fosse de todo um mito.  

Los Solidarios habían llevado a cabo acciones espectaculares. 

Mataron al arzobispo de Zaragoza, por ejemplo; y atracaron el Banco 

de España en Gijón, con el fin de sacar fondos para la CNT. Eran tipos 

violentos, desde luego. Pero ya te digo que también los tiempos eran 

violentos. Tiempos desesperados, increíblemente injustos, en los que 

la gente moría de hambre y de miseria. Tiempos de oligarcas y de 

víctimas. Fíjate si serían pobres los afiliados a la CNT que, a pesar de 

que llegaron a ser un millón, el sindicato siempre estaba en quiebra, 

hasta el punto de que en 1936 sólo disponían de un empleado a sueldo. 

Ser un sindicalista libertario era entonces muy duro: les estaban 

ilegalizando y metiendo en prisión continuamente. (MONTERO, 

1997, p. 97) 

 

Félix não nega que os anarquista do grupo “Los Solidários” eram violentos, no 

entanto esta violência se justificaria por um contexto histórico que exigia determinadas 

ações e por estas, na verdade, representarem muito mais reações, tanto ao modo de vida 

oprimido que levavam aqueles defendidos e protegidos por eles, quanto à violência que 

sofriam, os anarquistas e todos contrários ao regime, com as perseguições policiais. A 

morte, com um tiro pelas costas, do pai de Félix é uma prova da maneira desleal e 

desequilibrada com que o governo enfrentava seus opositores.  

Mi padre murió en 1921, cuando la huelga de La Canadiense y las 

revueltas de Barcelona. El general Martínez Anido y el jefe de policía 

Arlegui organizaron una represión tan brutal que incluso pareció 

excesiva en aquella época. Utilizaban pistoleros y aplicaban la ley de 

fugas. Así, por la espalda, asesinaron a muchos. Mi padre cayó junto 

al líder cenetista, el Noi del Sucre. (MONTERO, 1997, p 52) 
 

Quando Rosa Montero publica La hija del caníbal, o reconhecimento oficial da luta 

antifranquista ainda não havia acontecido, uma vez que, só em 2002, muito recentemente, o 

parlamento espanhol condenou a ditadura do general Franco. Deste modo, dentro deste contexto 

social e político, o romance assume a tarefa de redimir esse passado e promover o 

reconhecimento histórico dos opositores da ditadura. Félix, apesar de ter uma ligação com o 



 

grupo, mais pelo espírito aventureiro do que por acreditar em seus ideais políticos, cumpre bem 

a função de livrar os anarquistas de uma derrota ainda maior do que a que sofreram, a derrota de 

serem esquecidos inclusive pela história clandestina. 

 Rosa Montero cita, no prólogo do romance, as diversas fontes bibliográficas que 

utilizou para construir as lembranças de Félix. No entanto, é importante lembrar que o registro 

historiográfico escrito foi reelaborado e enriquecido mediante a ficção literária e, também, com 

um olhar atento à memória cultural das narrativas orais que sobrevivem na lembrança de 

pessoas que viveram o período e cujas memórias competem com o discurso já fixado e 

transmitido por estas fontes historiográficas.  

Contrastando discurso oficial e memória individual o que Rosa Montero tenta 

fazer no romance é recuperar, como já foi dito, a figura do político não pragmático e 

ético em forma de reivindicação da memória da Guerra Civil. Através da voz de Félix, a 

autora posiciona-se sobre a manipulação das narrativas que existem acerca dos 

acontecimentos desastrosos da guerra, resaltando a diferença entre os excessos que 

ocorreram no lado republicano desorganizado e a disciplina do lado nacional, para, por 

exemplo, reivindicar a memória dos Maquis
3
 na figura de Francisco Sabaté, que no 

romance transforma-se em José Sabater, líder cenecista morto, junto com seis de seus 

companheiros, em uma emboscada policial, resultado da traição que o narrador atribui 

ao personagem Germinal, citado por Rosa Montero no prólogo como uma personagem 

completamente ficcional. 

É interessante observar como episódios importantes para a história política e que 

fazem parte da memória coletiva espanhola, como esta ação policial ocorrida em 1960 e 

que resultou na morte de Quico Sabaté, são retomados no romance de uma maneira 

interligada com a memória individual e afetiva do narrador. Félix não está narrando a 

história da emboscada, mas a sua micro-história dentro dela. O leitor acessa ao fato 

histórico a partir do ponto de vista de uma personagem cujo irmão, Victor, foi um dos 

seis mortos naquele dia e, que, além da perda irreparável do irmão e de outros 

companheiros, carrega o peso de acreditar ter sido considerado o delator que informou à 

                                                             
3
 Os Maquis espanhóis eram guerrilheiros exilados na França depois da Guerra Civil espanhola que 

continuaram a lutar contra o regime de Franco até o início da década de 1960,   bem como contribuiram 

para a luta contra a Alemanha nazista e o regime de Vichy na França durante a Segunda Guerra Mundial. 

(http://finslab.com/enciclopedia/letra-e/espanhol-maquis.php) 



 

polícia sobre o local da reunião. Félix acredita que o irmão morreu pensando nele como 

o traidor. São os dramas existenciais da personagem que estão em evidência, mas que 

funcionam como holofotes para iluminar os capítulos obscuros da história da retomada 

democrática de um país. 

É importante observar também a seriedade e o respeito empregados na representação 

dos Maquis espanhóis e do movimento anarquista em contraponto à paródia e à ironia utilizada 

nos relatos que envolvem as instituições públicas e, em específico, as organizações policiais 

com as quais Lucía precisa interagir na resolução do sequestro de Ramón. Na representação dos 

grupos revolucionários, a narrativa é isenta de comentários irônicos, e demonstra uma 

necessidade de ressaltar o aspecto ético e utópico, enquanto que na representação das 

instituições oficiais a narradora sempre deixa transparecer um ar grotesco e impaciente, como, 

por exemplo, quando se mostra impressionada com o uso do verbo “dramatizar” por um dos 

agentes da polícia judicial que a visita: “Qué buen vocabulario, pensé de modo intempestivo; 

qué uso tan adecuado del verbo «dramatizar». Cómo había mejorado últimamente la cultura 

general de los matones.” (MONTERO, 1997 p. 175) ou quando narra a sua conversa e a 

impressão que tem da juiza Martina,  

La juez estaba acariciando un gato salido súbitamente de quién sabe 

dónde. Pero no, no era un macho, sino una hembra: era una gataza 

atigrada y con un barrigón bamboleante de avanzada preñez. 

—Veamos. Esto de los «doscientos» de la segunda carta, ¿le suena de 

algo? —dijo la magistrada en tono frío—. ¿Cree usted que se refiere 

quizá a doscientos quesos manchegos, o a doscientos tornillos, o a 

doscientos pares de patucos para bebés? 

Vaya por Dios, la juez cultivaba el género sarcástico. Hemorroides. 

Tenía que usar ese horrible cojín porque sufría de hemorroides como 

casi todas las embarazadas, pensé con oscura satisfacción (¿o lo de las 

hemorroides era en las parturientas?). (MONTERO, 1997, p. 71) 

 

Rosa Montero utiliza a paródia com uma função crítica e subversiva no que diz 

respeito aos personagens exaltados no discurso oficial. Em La hija del caníbal, estes 

personagens contribuem tanto para a exposição de temas que se mostram importantes 

para a construção da identidade da protagonista, como, por exemplo a desmistificação 

dos pais e a relação com a maternidade, quanto para a reconstituição do passado 

histórico do país, como é o caso do jogo de aparências comum nas relações sociais.  

A proposta que percebo no romance é que a reconstituição deste passado histórico se 

faça pela interação dos personagens que representam a memória da história não oficial e aqueles 



 

que estão inseridos no sistema atual como os vencedores, no caso Lucía, Félix, o inspetor 

Garcia e a juíza Martina. Em um movimento de lembrar e de esquecer, Félix reformula o 

passado para contá-lo, enquanto se depara, na resolução do sequestro, com o formato atual das 

instituições contra as quais se rebelava na sua juventude junto aos anarquistas. Deste modo, 

torna visível a maneira como aquelas instituições foram consolidadas e fortalecidas, e como 

uma parte da memória coletiva, com seu potencial comunicativo, foi esquecida na tentativa de 

apaziguar uma sociedade ainda dividida. 

Seis décadas depois da guerra e vinte anos depois da morte do ditador Franco, chega ao 

fim a época do silêncio e do esquecimento em favor da transição democrática, deste modo 

começa a despertar o interesse pelas memórias da geração de Félix. Esta geração, há muito 

tempo silenciada, encontra agora o espaço para, finalmente expor a sua versão dos fatos, 

Te voy a decir algo que te va a sorprender: esta es la primera vez que 

le he contado a alguien toda mi vida. […] Estábamos en pleno 

franquismo y las dictaduras son así: llenan la vida de secretos. Mi caso 

no era el único; millares de familias borraron tan diligentemente su 

pasado que, a la llegada de democracia, hubo muchos hijos adultos 

que descubrieron, estupefactos, que su padre había pasado cuatro años 

en la cárcel tras la guerra, por ejemplo, o que el abuelo había muerto 

fusilado y no en la cama. Con la democracia, sin embargo yo seguí 

callando. Porque quería olvidar. (MONTERO, 1997, p 78) 

 

Félix assegura que, apesar da democracia, o esquecimento de passagens da sua vida foi 

quase um imperativo, como se o período em que o silêncio era obrigatório houvesse 

naturalizado a manutenção dos segredos em nome de uma paz fictícia e só agora ele havia 

percebido que, como faz questão de lembrar, não é o único e a sua memória daqueles fatos não 

são exclusivamente suas, apesar de refletir sua trajetória individual, estas memórias são 

instrumentos para a reconstrução da identidade de toda uma nação.  
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