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Resumo: É possível ver certa Enfermidade acompanhando a obra do escritor Roberto Bolaño. 
Para além de sua doença física, pela leitura de alguns de seus textos, vemos que é recorrente a 
luta contra essa Enfermidade, que também pode ser o sinônimo de “resignação”. Identificada a 
doença, resta ir em busca do seu antídoto. A viagem é a busca do antídoto para quem está 
enfermo e essa busca também é, para Bolaño, o aprendizado pelo qual o poeta deve passar. 
Seguir viagem é, assim, um primeiro passo da busca da cura para a Enfermidade e em direção 
ao cumprimento das exigências postas para exercer legitimamente o ofício da literatura. No caso 
de João Gilberto Noll, o sujeito deixa de ser total(izante) e o Estado deixa de ser totalitário: 
pertencer não é mais possível, só restam espaços anônimos e fragmentos de um todo que não 
permitem mais o reconhecimento. Sendo assim, resta muito pouco. Os personagens nollianos 
vivem a falência da representação, às vezes, aliada à falência da linguagem, resultando na deriva 
que só pode buscar “formas de ocupar o tempo” ou maneiras de “preencher o tempo com 
palavras”, como foi dito, respectivamente, pelos narradores de Rastros do verão e O quieto 
animal da esquina. Este trabalho fará uma análise do conto “Vagabundo na França e Bélgica”, 
de Roberto Bolaño, e do romance Berkeley em Bellagio, de João Gilberto Noll.  

 

Palavras-chave: Roberto Bolaño. João Gilberto Noll. Deriva. Literatura Latino-americana. 

 

O narrador em viagem 

 

No texto “Literatura + enfermedad = enfermedad”1, de Roberto Bolaño, a princípio 

vemos que o que ele – o narrador que, no caso, coincide com o próprio Bolaño – chama de 

																																																													
1 Bolaño, 2012. 
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doença diz respeito à sua condição médica que exigia um transplante de fígado, para que 

houvesse alguma chance de sobreviver. No entanto, ao longo do texto, ao fazer uma leitura de 

Mallarmé, a doença a qual se refere pode ser vista como algo que vá além de uma condição 

fisiológica, “la enfermedad como resignación, resignación de vivir o resignación de lo que sea. 

Es decir [Mallarmé] está hablando de derrota.” (Bolaño 2012b: 145). Para a falta da vontade de 

ler e fazer sexo que advém dessa derrota, o narrador diz que Mallarmé deixa como única 

possibilidade a viagem: “navegar es necesario, vivir no es necesario”. A liberdade do viajante 

seria um passo importante ao aprendizado poético, um verdadeiro (e possível) antídoto contra a 

resignação. Chegado a esse ponto do texto, Bolaño lembra do poema de Baudelaire “Le 

vouyage” que, segundo o chileno, pode ter sido a motivação para o soneto de Mallarmé. Bolaño 

aproxima o viajante do poema de Baudelaire ao condenado, que precisa renunciar a tudo para 

ser o verdadeiro viajante. Este não pode ter nada a perder para mergulhar em uma viagem até as 

últimas consequências.  

A voz do poeta pergunta ao viajante o que ele viu e várias coisas são apresentadas. 

Segundo Bolaño, citando o poema baudelairiano, o viajante quer se salvar, mas só encontra: 

 

Saber amargo, o que se tira de uma viagem! 

Monótono e pequeno, o mundo, sem remédio, 

Hoje, ontem, amanhã, nos faz ver nossa imagem, 

Um oásis de horror num deserto de tédio! (Baudeleire, 2006, p. 419-21) 

 

Para Bolaño, esse é o diagnóstico mais lúcido da enfermidade do homem moderno. O 

saber amargo adquirido na viagem, a revolução, a morte, o tédio e a fuga são algumas das 

causas dessa doença da qual, não apenas o homem moderno, também sofrem os poetas. Mas 

será que o horror que cerca a modernidade possibilitaria somente a vida como um zumbi, nesse 

deserto de tédio, ou mesmo uma conversão em escravizador de um outro? Outra opção é 

apontada na última estrofe do poema, 

 

Queremos, tal o cérebro nos arde em fogo, 

Ir ao fundo do abismo, Inferno ou Céu, que importa? 

Para encontrar no Ignoto o que ele tem de novo! (Baudelaire, 2006, p. 423) 
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Em parte afirmando a leitura de Baudelaire e já sabendo da derrota de antemão, Bolaño 

diz que Mallarmé sugere um novo começo, 

 

Es decir, para el poeta de Igitur no sólo nuestros actos están enfermos sino 
que también lo está el lenguaje. Pero mientras buscamos el antídoto o la 
medicina para curarnos, lo nuevo, aquello que sólo se puede encontrar en lo 
ignoto, hay que seguir transitando por el sexo, los libros y los viajes, aun a 
sabiendas de que nos llevan al abismo, que es, casualmente, el único sitio 
donde uno puede encontrar el antídoto. (Bolaño, 2012, p. 156) 

 

Só o caminho pelo desconhecido poderia trazer o novo do qual fala Bolaño a partir de 

Baudelaire e Mallarmé, que é o mesmo que dizer, poderia trazer a cura para a derrota que, de 

antemão, é bem conhecida. Apesar do fim da viagem estar posto na iminência da morte, o 

caminho que leva ao abismo é a única possibilidade de evitar que se passe a viver a morte que já 

lhe fora anunciada.  

Pensando na obra ficcional do próprio Bolaño iluminada pelo trecho citado, entendemos 

que a escritura do chileno é parte desse esforço que o leva ao abismo ou a instantâneos de 

personagens capturados transitando à beira desse abismo. No conto de Bolaño trabalhado a 

seguir, podemos ver como a sua narrativa se movimenta em uma busca por frágeis antídotos, ou 

antígenos contra enfermidades específicas, e estaciona em lugares-pessoas que lhe tragam 

vislumbres de cura e de vida. A viagem e a dispersão passam a ser lugares/não lugares de busca, 

estações de parada do viajante que está a procura do novo no desconhecido. 

É possível observar um movimento semelhante acontecendo na obra do escritor 

brasileiro João Gilberto Noll, apesar das diferenças na materialização dessa poética em texto. 

Enquanto em Bolaño é, ainda, possível ver a dispersão e certa estabilização, no escritor 

brasileiro há uma dispersão levada às últimas consequências. O princípio da busca possui muito 

em comum. No entanto, em Noll, observamos uma deriva completa que resulta em um realismo 

diferente daquele que pode ser codificado. Na sequência da análise do conto do chileno, 

passaremos à análise de alguns momentos da obra do escritor brasileiro sob a mesma ótica. 

 

Sacrifício ritual 
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No conto “Vagabundo na França e Bélgica”, do volume Putas assassinas (2008), vemos 

o protagonista B, que pode coincidir com Belano d’Os detetives selvagens, ou mesmo com o 

próprio Bolaño. É em torno de B que o conto irá se desenvolver. O início se dá com uma frase 

que indica um locomover-se de um país ao outro, apesar desta primeira frase apresentar somente 

o país de destino: “B entrou na França. Passa cinco meses andando por lá e gastando todo o 

dinheiro que tem. Sacrifício ritual, ato gratuito, aborrecimento” (Bolaño, 2008, p. 78). A ideia 

de um ritual que implique em um sacrifício é posta sem maiores explicações. Deslocamento e 

ritual serão duas ideias importantes na progressão do conto. 

Diante do “oásis de horror num deserto de tédio” que o viajante baudelairiano diz ter 

encontrado, Bolaño conclui, a partir de Mallarmé, que a única saída possível é seguir viagem em 

direção ao abismo. É por meio da viagem, dos livros e do sexo que se pode chegar ao único 

lugar onde seria possível encontrar o antídoto para a enfermidade do homem moderno, bem 

como para executar de forma legítima o ofício da literatura. O viajante verdadeiro precisa 

renunciar a tudo o que tem e manter-se em constante deslocamento. B leva a cabo tal sacrifício: 

passa meses andando e gastando o dinheiro que tem.  

Após terminar de ler um romance, B encontra, num sebo, o volume 2 de Luna park, o 

número da revista é dedicado a grafias. Vários escritores colaboraram com o número e sobre 

cada um deles o narrador traz algum comentário, uma pequena biografia. Na verdade, há um 

escritor sobre quem B não sabe nada, Henri Lefebvre. Tal nome se ilumina e ele compra a 

revista, à qual se dedica nos dias subsequentes entre várias atividades que parecem não chamar 

tanta atenção quanto a leitura da revista. Descobre que Lefebvre viveu infância e adolescência 

na Bélgica, que morreu em 1973 – sem deixar de lembrar que a data representa também o golpe 

no Chile –, suicidou-se, e que após a sua morte foram encontrados quinze quilos de manuscritos 

e desenhos.  

Paris parece não interessar mais ao protagonista que decide ir à Bélgica. Lembra-se de 

uma amiga lá, uma filha de um exilado chileno com uma ugandense. Toma novamente o trem e, 

ao chegar, passeia pelo centro de Bruxelas. B encontra a sua amiga, apresentada como M, 

conversam. Ele mostra a ela o trabalho de Lefebvre na revista. M conta um pouco de si para B. 

 

Naquela manhã, quem fala do ser na realidade é M. Conta-lhe que sua vida é 
uma sucessão de erros, que esteve muito doente (não diz de quê), relata uma 
viagem a Nova York, semelhante a uma viagem ao inferno. M fala um 
espanhol recheado de palavras francesas e seu rosto permanece inexpressivo 
ao longo do seu discurso. De vez em quando se permite um sorriso para 
acentuar o ridículo de uma situação, ou o que para ela parece ridículo e que 
de forma alguma o é, pensa B.  (Bolaño, 2008, p. 84-5) 
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 A sucessão de erros, a viagem e o espanhol misturado ao francês de forma alguma 

fazem daquela situação algo que possa ser visto como ridículo, ao menos para B. Se um pouco 

antes em Paris, com a Luna park nas mãos, a cidade começou a lhe parecer um campo sem nada 

o que fazer, B recorre ao estudo de Henri Lefebvre. Agora em Bruxelas, M lhe desperta o 

interesse. As dificuldades que se mostram de relance na história de M parecem cumprir as 

condições para que B tenha tempo para ouvi-la. Ela chega a falar de sua adolescência, de suas 

idas e vindas de Nova York, mas B sente que ela tem algo a mais para lhe dizer, sem chegar a 

fazê-lo. Além disso, ela também esteve/está enferma.  

A história de outra mulher também chama a atenção de B, despertando-o do sono 

literalmente. É mais uma história a lhe despertar interesse e, de algum forma, tocá-lo. 

 

Naquela noite B dorme com uma moça negra que fala enquanto dorme. Sua 
voz que B recorda suave e cadenciada, durante o sono é rouca e peremptória, 
como se em algum momento da noite (que escapou a B) se houvesse operado 
uma transformação nas cordas vocais da moça. Na verdade foi essa voz que 
lhe despertou como se lhe dessem uma martelada, depois, quando se dá conta 
de que é apenas a sua companheira que fala dormindo, permanece apoiado 
num cotovelo ouvindo-a por um instante, até que decide acordá-la. O que 
estava sonhando?, pergunta. A moça responde que sonhava com a mãe, morta 
havia pouco. Os mortos estão em paz, pensa B estirando-se na cama. A moça, 
como se adivinhasse seus pensamentos, replica que ninguém que já existiu no 
mundo está em paz. Nem nesta época, nem em nenhuma outra, diz com plena 
convicção. B sente vontade de chorar, mas em vez disso adormece. (Bolaño, 
2008, p. 87-8) 

 

 A fala da moça sobre a impossibilidade de restar em paz faz com que B tenha vontade 

de chorar. É óbvio que a iminência do choro lhe vem porque vê reconhecimento naquilo que a 

moça diz. Ao invés de chorar, ele dorme. O conhecimento da enfermidade está posto, mas ele 

precisa continuar a sua busca pelo antídoto. 

M conta a B que quando está triste costuma pegar o carro e seguir guiando sem saber ao 

certo para onde está indo. Apesar da doença de M não ser especificada, na sequência do conto, 

podemos perceber na personagem certa necessidade de deslocar-se em busca de algo que, 

também, não pode ser precisado. 

No dia seguinte, M leva B até Masnuy, a cidade onde Lefebvre cresceu. Voltam a 

Bruxelas sem ter encontrado nada e B, a convite de M, dorme na casa desta para economizar 
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uma diária de hotel. Na casa de M, B também ouve a amiga falar enquanto dorme. B volta a 

Paris no dia seguinte. 

De Paris liga para M,  

 

Encontrou Henri Lefebvre?, pergunta M. Ainda deve estar dormindo, pensa 
B. Depois responde: não. M ri. Seu riso é bonito. Por que se interessa por 
ele?, pergunta sem parar de rir. Porque ninguém mais se interessa, responde 
B. E porque era bom. Ato contínuo pensa: não devia ter dito isso. E pensa: M 
vai desligar. Cerra os dentes, involuntariamente seu rosto se contrai numa 
careta crispada. Mas M não desliga. (Bolaño, 2008, p. 93) 

 

Ele esteve em busca de algo relacionado a Henri Lefebvre. Sem sabermos o que B 

buscava sobre Lefebvre, como talvez nem ele soubesse bem, podemos perceber que a história 

do escritor o interessa. Como chega a dizer no conto, ele parece buscar os poetas que foram 

“apagados do mapa”. No movimento de busca por aquilo que parece ter perdido as coordenadas 

de referência, e que resulta num movimento em deriva, parece restarem histórias que precisam 

ser ouvidas e contadas. 

Se “ninguém que já existiu no mundo está em paz”, é possível dizer que, dependendo 

do grau de alienação no qual se vive, uns experienciam essa falta de paz mais do que outros. É 

notório o interesse de Bolaño por personagens que perecem ter sentido essa impossibilidade da 

paz de forma crua e decisiva. O caso de Henri Lefebvre não é uma novidade. Ulises Lima talvez 

seja o principal exemplo na obra de Bolaño, pois ele é um personagem inspirado em um poeta 

que pode ser considerado um modelo de artista invisível, marginalizado, que não é capaz de 

aderir a esferas sociais e que se condena a um retiro do mundo em nome da literatura. Além 

dele, podemos citar como exemplo Cesárea Tinajero – também de Os detetives... –, Benno Von 

Archimboldi – de 2666 – ou artistas desconhecidos como aquele nova-iorquino2 que vivia entre 

a mendicância e a vanguarda, fazendo performances que aumentam a intensidade da própria dor 

até que descobre que tem uma doença terminal e começa fazer um documentário do que seria a 

sua última performance: o artista documentou a vida que lhe restava até o momento derradeiro, 

o instante mais à beira do abismo em que o artista pôde alcançar.  

Todos esses personagens parecem ter vivido aquela enfermidade da qual fala Bolaño. 

Todos parecem ter tomado plena consciência da derrota que os envolvia. Alvos de acentuado 

interesse por parte do chileno, eles parecem ter feito o sacrifício necessário à vida eleita pelo 

																																																													
2 Cf. Bolaño 2012b: 212-213. 
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viajante baudelairiano, à vida que segue transitando por viagens, livros e sexo ou mesmo, à vida 

que exerce legitimamente o ofício da literatura e da arte em geral.  

 

Formas de ocupar o tempo 

  

Após o personagem de “Alguma coisa urgentemente”3 terminar dizendo que “precisava 

fazer alguma coisa urgentemente”, o poeta-narrador de O quieto animal da esquina começa o 

livro dizendo: 

 

Um caldo escuro escorrendo das minhas mãos debaixo da torneira, 
eu tinha perdido o emprego, me despedia daquela graxa difícil de sair.  

 Um caldo escuro escorrendo, lá se foram três meses, e eu pegando o 
hábito de ocupar o tempo perambulando pelo centro da cidade, leve desânimo 
ao me ver no espelho de um banheiro público, nada que um cara de dezenove 
anos não pudesse eliminar andando mais um pouco. (NOLL, 1991, p. 5) 

 

 Como pontua Idelber Avelar em “João Gilberto Noll e o fim da viagem”, o volume em 

questão marca um momento ímpar em que o narrador ainda se debate entre ir atrás da 

experiência significativa ou fugir e se abrigar dos perigos e das questões.   

 Essas dúvidas parecem diminuir nos livros que seguem ao Quieto animal. No entanto, a 

viagem, o mover-se sem coordenadas claras ou objetivos pré-definidos, adquire um significado 

edificante para a obra de Noll. A deriva da personagem parece ser a possibilidade para as 

dúvidas que pairavam na cabeça do jovem poeta adotado pelo casal de alemães. Uma deriva que 

não diz respeito somente ao mover-se das personagens, mas, principalmente, à busca por uma 

dimensão purificadora que, como disse Reinaldo Laddaga a partir de uma entrevista de Noll4, só 

pode ser encontrada à medida em que as personagens “se metem com forças elementares do 

sexo, as forças do corpo” e estão em busca a uma dimensão elementar do existente. A deriva 

que busca o caráter purificador se dá por meio da linguagem. É pelo mover-se através da e na 

linguagem que uma realidade outra se apresenta, diferente de um realismo que pode ser 

codificado. Não há o que reconhecer, pois uma realidade diferente é criada por essa deriva em 

busca de forças elementares.  

																																																													
3 NOLL 2008. 
4 LADDAGA 2007. 

4764



 Em Berkeley em Bellagio (2002), o extravio da personagem é uma possibilidade que, 

não só espacialmente, acaba por se realizar. É a deriva temida e desejada que se concretiza. No 

momento em que ele fala, para o jovem namorado, da possibilidade de deixarem de vez o 

Brasil, é possível perceber  a ambiguidade do sentido de se perder da rota conhecida. 

 

Na verdade, passou a medir sua pressão quase todo santo dia, dizendo que ia 
embora de vez do Brasil – estratagema para acender no cara a ideia de 
aventura: se ele o seguisse, conheceria a bem-aventurança de viver num país 
estrangeiro mais qualificado, de aprender uma nova língua, sim, todos 
pareciam querer sair do abrigo da língua portuguesa, menos ele, escritor, que 
temia se extraviar de sua própria língua sem ter por consequência o que 
contar. (NOLL, 2002, p. 20)  

 

 É a iminência do que acontecerá depois, já na página seguinte do romance: extravia-se 

da própria língua, extravia-se do mundo que essa língua consegue formular.  

 

Eu ficarei aqui à espera que encontrem o meu museu e nele eu possa produzir 
riquezas só com a minha auto-exposição: eu ali parado no retângulo 
envidraçado, correntes forradas de veludo em volta para que não se 
aproximem tanto, quem sou?, por que convoco tamanha curiosidade alheia?, 
o que que faço?, se é isso que todos querem ver, enfim, eu sou alguém que 
nada faz, que nada tem, nem ao menos o seu próprio corpo... Domingo, tarde 
enevoada, alguém se dirige ao Museu Guggenheim, Quinta Avenida, Nova 
Iorque; põe-se na fila, compra o ticket para me ver, eu sei que ela me deseja, 
deseja ver o tal corpo vazado, sim, o meu, sem nada dentro. (NOLL, 2002, p. 
51-2) 

  

 

A deriva em que o personagem se encontra deixa claro que o que se narra poderia ser 

aquilo que é assumido pelo caminho que a linguagem tomou ou qualquer outro, desde que se 

originasse de “aparição vacilante”, de uma “estrutura dissipadora” que carrega consigo o 

“esplendor hierático” ideal, como a literatura deve ser segundo João Gilberto Noll.  

No entanto, ao fim de Berkeley... prestes a voltar ao Brasil, o narrador encontra com um 

grupo de árabes, talvez afegãos migrando para Porto Alegre que lhes darão asilo depois de 

passarem por um desastre não especificado. Em meio ao medo do narrador de ficar sozinho em 

Porto Alegre, com o inglês lhe saindo sem que houvesse quem o traduzisse, ele se depara com 

uma garota afegã no voo. Ela lhe chama atenção e ele tenta se comunicar com ela, fazer algo 
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que a faça responder, mas ela se agarra à mãe como se se fechasse. O narrador conjectura ser 

um guia para ela, esquecendo-se do inglês que o tomara e falando português novamente de 

forma perfeita para ensiná-la. A narrativa nesse momento passeia entre as conjecturas e o sonho. 

É sutil a mudança do que parece ser o que o narrador está pensando após o encontro com a 

garota e o sonho do qual acorda quando fazem a ultima chamada para o seu voo de volta ao 

Brasil. Ele voa num avião de refugiados, mas diz a si mesmo que mais parecem peregrinos em 

busca de sua terra prometida, seja onde for. 

Após a chegada em casa, reencontrar Léo, com quem teve uma “história”. Descobrir 

que ele tivera uma filha, Sarita, o narrador começa a levar seus dias de forma calma, 

“avançando” no livro que está a escrever. Considera-se um outro pai de Sarita. Um dia pega a 

garota na escola e a leva ao terreno onde estariam os peregrinos. 

 

Ela tinha me reconhecido, a menina do aeroporto de Milão, a menina que não 
quisera saber de mim colando o rosto na saia da mãe. Ela agora estava 
diferente: sim, me olhava, ainda sem que eu pudesse traduzir seu sentimento, 
certo, mas me olhava muito provavelmente porque agora eu não estava 
sozinho, trazia ao encontro dela outra criança, uma menina com o seu 
tamanho, a mesma pele, até feições meio parecidas, ela poderia agora ter 
confiança em mim, eu devia ser pai daquela outra ali que lhe sorria... 
Milagrosamente, Sarita descobria por si mesma que era aquela a menina 
sobre a qual eu lhe contara, a tal criança fugitiva da guerra junto a seu povo, 
atravessando mares, continentes e agora ali, com os pés no barro da chuva 
que caíra à noite anterior pela cidade e arredores... Soltei a mão de Sarita, 
deixei-a que andasse a caminho da outra. Sarita disse oh, assim mesmo, oh, 
como se ainda não soubesse falar, virgem de semântica. É que ela descobria 
naturalmente como ensinar uma língua para um ser estrangeiro –, isso nãos e 
aprende, é puro dom, assim, oh, OH!, espanto diante do outro com o meu 
corpo, que podia estar aqui onde eu estou, e eu naquele espaço precioso que 
ela ocupa agora, oh!, é mais que espanto, ou menos, melhor, bem menos: 
designa a calma tentação que faz Sarita tirar do bolso um botão perdido, 
talvez de sua própria roupa, um grande botão vermelho cor de sangue, 
parecia até envernizado, brilhava de vermelho, o sol caía. (NOLL, 2002, p. 
102-103) 

 

Além de buscar formas de ocupar o tempo, o narrador também parece fazer paradas 

significativas nessa deriva em que ele se encontrava, como o faz o narrador do conto de Bolaño. 

Primeiro a menina árabe chama-lhe a atenção, mas ela não quis saber dele. Depois, com Sarita, 

ele vai novamente em busca da menina que voara com ele de Milão ao Brasil. Ele presencia um 

momento “virgem de semântica” entre duas crianças. Esse instante marca o fim do livro, como 

se a foz de palavras do narrador houvesse secado ali naquele encontro. 
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Preencher o tempo com palavras é uma forma de ocupá-lo. No entanto, o encontro em 

que origina algo diferente de um espanto, uma “calma tentação”, parece ser o instante em que 

não é mais necessário preencher o tempo com as palavras, não é mais necessário que o narrador 

siga na escrita do seu livro, que pode coincidir com o livro que o autor deste artigo tem nas 

mãos. Assim, a tentativa de ocupar o tempo não é uma busca pelo vazio, é busca por um 

encontro significativo. O encontro virgem de semântica guarda o novo, aquilo que ser um 

antídoto para a Enfermidade do mundo. 

 

Conclusão 

  

Após a perseguição política e formas de exílio do período ditatorial, a literatura de 

Roberto Bolaño e João Gilberto Noll assumem formas de deriva e dispersão. A partir dos textos 

dos dois autores tratados aqui, é possível ver que a deriva passa a ser condição elementar para 

enfrentar a derrota já anunciada ou, para lembrarmos do ensaio de Bolaño, para enfrentar a 

Enfermidade. Caminhar pelo abismo passa a ser a única forma de viver e de exercer o ofício da 

literatura com legitimidade. 

Assim, colocar-se em movimento é o próprio “sacrifício ritual”, a que o narrador se 

refere no primeiro parágrafo de “Vagabundo na França...”. O ritual do aprendizado poético, mas 

também, e em última estância, da busca por salvar-se. Há a consciência da derrota, mas ainda 

resta a vontade de salvar-se.  

Ao comentar um texto de Canetti sobre Kafka, Bolaño diz,  

 

Supongo que quiero decir que Kafka comprendía que los viajes, el sexo y los 
libros son caminos que no llevan a ninguna parte, y que sin embargo son 
caminos por los que hay que internarse y perderse para volverse a encontrar o 
para encontrar algo, lo que sea, un libro, un gesto, un objeto perdido, para 
encontrar cualquier cosa, tal vez un método, con suerte: lo nuevo, lo que 
siempre ha estado allí. (Bolaño, 2012, p. 158) 

 

Aonde o narrador vai, ele tem alguém para ouvir, alguém que precisa narrar, assim se 

estruturam a narrativa dos conto analisado. É o tratamento narrativo necessário para dar conta 

desse universo em que seguir viagem é uma necessidade. 
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A composição narrativa estruturada em um personagem cuja motivação é seguir viagem 

e ouvir o que algumas pessoas precisam dizer representam a viagem como única possibilidade 

perante a derrota e o impulso pela narrativa como a busca pelo novo. A viagem-sacrifício ritual 

e a condenação ao narrar são o próprio ato de caminhar em direção ao abismo, que é o único 

lugar onde poderá ser encontrada a cura para a enfermidade. No conto, caminhar pelo 

desconhecido e em busca do novo é o próprio impulso pela narrativa. 

Na dispersão nolliana, vemos um realismo que não podemos identificar como familiar. 

Ao falar de A céu aberto (2008a) Reinaldo Laddaga define esse estado como uma “liquefação 

terminal do humano”.  

 

He aquí el trance o el éxtasis que se fabula en estos textos: el paso de un 
sujeto a una existencia que ya no es la de una persona localizada de manera 
determinada en un medio de cosas y personas, la desistencia (para usar una 
expresión de Lispector) de la voluntad de identidad, de fijeza, de constancia, 
para convertirse en una cosa (una fluctuación) expuesta a la impresión  de lo 
que cada vez, para ella, aparece, la extinción en sí de la voluntad de expresión 
y de organización de las manifestaciones, y la conquista de un modo de ser 
de radical pasividad. Estos textos son, al mismo tiempo, los textos de un 
escritor que concibe el arte, el cine o la literatura como artefactos de 
inducción de un cierto éxtasis, y el éxtasis como una reabsorción en la 
materia; todos ellos vinculan la crítica a la narratividad a la construcción de 
estructuras resueltamente disipativas (disipativas, digo, más que 
fragmentarias: un imaginario de la liquidez, de la licuefacción, más que de la 
ruptura enérgica, domina estos proyectos); todos ellos proponen un arte o una 
literatura que se dispongan como sitios donde se desplieguen apariciones 
vacilantes, figuraciones abolidas, “esbozos que abortan” y que , al hacerlo, 
participan a la vez del esplendor hierático y de la pobreza de un “trapo 
impregnado de viento”. (LADDAGA, 2007, p. 89-90) 

  

Quando o narrador de Berkeley... começa a dizer sobre o ninguém que acabou sendo 

diante da Fundação que o recebe, sobre se render sem saber exatamente a quem ou a quê, 

percebemos uma exposição de si que aponta a “extinção da vontade de identidade” e uma busca 

por aquelas forças elementares da matéria. 

No entanto, ao fim desse romance específico, observamos uma retomada de algo 

impreciso que se localizaria entre o rompimento da “radical passividade”, apontada por 

Laddaga, e certo movimento provocado pelo espanto diante do outro que se dá na presença das 

duas garotas estrangeiras entre si, mas portadoras de algo novo capaz fazer o narrador 

experienciar algo, não só ocupar o tempo. Esse seria o vislumbre do novo do qual falou 

Baudelaire, Mallarmé, Bolaño e, por fim, João Gilberto Noll. 
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