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Resenha

“Onde está sua ruptura?”
Victor da Rosa

Do que trata Divórcio, o novo romance de Ricardo Lísias? Para tentar responder a pergunta, primeiro é preciso passar por duas
ou três respostas óbvias. O próprio narrador, em um de seus vários momentos autorreflexivos, diz se tratar de um romance sobre
o amor. É uma boa resposta, mas provavelmente incompleta. Não seria nenhum disparate sugerir, por outro lado, que o romance
consiste em uma espécie de manifesto contra certos pressupostos do jornalismo, lembrando As ilusões perdidas, de Balzac, mas
esta tampouco é uma resposta suficiente. Naturalmente, trata-se também de um livro sobre o divórcio, ou seja, da “separação de
cônjuges por meio da dissolução do matrimônio”, mas é o sentido figurado da palavra divórcio que parece ainda mais eficaz para a
leitura do romance: separação, desacordo e corte.
São duas as imagens que atravessam o romance do começo ao fim, buscando organizar uma narrativa absolutamente fragmentada e caótica: primeiro o corpo sem pele, “cadáver sem pele morto na cama” segundo a descrição no primeiro capítulo, que
aos poucos vai ganhando uma pele nova; e depois as caminhadas noturnas, seguidas de corridas cada vez mais disciplinadas, que
acabam levando o personagem a participar da Maratona São Silvestre, um dos pontos culminantes do romance. Por sua vez, os
capítulos são divididos e intitulados justamente com os quilômetros da prova, somando quinze no total, e o fim da corrida funciona
também como o fim do romance, outra evidência, agora estrutural, de que o livro trata de movimento e portanto de separação.
A intriga de Divórcio, como o leitor já deve mais ou menos saber, diz respeito ao fim traumático de um matrimônio, situação que
talvez encontre eco em outro romance do século XIX, dessa vez Dom Casmurro, como chamou a atenção o escritor Pádua Fernandes em sua resenha sobre o livro. De certa maneira, é possível pensar em uma apropriação da própria intriga de folhetim, que
tem uma origem possível nos romances populares e sem dúvida era um dos horizontes da literatura machadiana. Após encontrar
o diário de sua mulher dizendo coisas bem desagradáveis a seu respeito, o personagem de Divórcio, que tem o mesmo nome do
escritor, termina o casamento através de uma mensagem no celular e entra em longo “colapso emocional”, desencadeando uma
série de situações agressivas, reveladoras e, por assim dizer, engraçadas também. Aliás, esta espécie de indiferenciação entre
a tragédia e a comédia, pra ficar apenas no exemplo mais evidente, responsável em grande parte pela abertura de um espaço
narrativo desencontrado, é algo que já se tornou frequente na literatura do escritor.
Diferente do narrador de Dom Casmurro, no entanto, Ricardo Lísias neste romance não esconde nada. Antes, muito pelo contrário. O crítico Adriano Schwartz, em resenha publicada na Folha de São Paulo, define a narrativa do Divórcio através do “ímpeto
não cínico de tentar dizer tudo, de escancarar o problema e se autoescancarar no processo”. Por isso, na medida em que quase
nada é poupado, nem mesmo o próprio romance, criticado nas últimas páginas pelo narrador em um extenso exercício de metalinguagem, e muito menos a ex-mulher, seu advogado e suas amigas, que frequentemente sofrem insultos de Lísias por e-mail, enfim,
por isso Divórcio talvez possa ser pensado como o mais radical e talvez mais absurdo de todos os seus livros. Assim, não deixa de
ser curioso que o livro tenha inspiração autobiográfica, e não puramente imaginária, por assim dizer.
De fato, Divórcio procura levar às últimas consequências o absurdo que é não a literatura, mas a vida. Talvez seja isso que
Lísias esteja se perguntando sobretudo em seus últimos dois romances, Divórcio e O céu dos suicidas, por meio de uma virada
significativa em relação ao romance anterior, O livro dos mandarins. Nesse sentido, o acidente biográfico brutal só tem interesse
porque, por falta de melhor definição, se mostra mais absurdo e mais cheio de lacunas do que a própria ficção. Mas na verdade o
jogo parece ainda um pouco mais complicado, já que é a própria separação entre vida e ficção que está em xeque. Portanto nada
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mais próximo daquilo que Hal Foster, a partir da análise da obra de Andy Warhol, chamou de “retorno
do real”, a meu ver o melhor modelo teórico para analisar esse momento da obra de Ricardo Lísias.
Bem resumido, Foster argumenta que a obra de Warhol embaralha as duas categorias com as quais se
pensava a imagem na década de sessenta, a saber: a imagem é referencial ou simulacro. O que Warhol
faz, na leitura do crítico, é levar as duas categorias a uma terceira possibilidade de leitura, que poderia
ser avaliada como, vejamos só, “realismo traumático”.
Não é apenas uma coincidência que as primeiras páginas de Divórcio nos apresentem o autorretrato de um cadáver, que deve ser relacionado diretamente com as tantas imagens de morte que
Andy Warhol produziu. Tampouco estamos diante de uma mera coincidência quando Warhol faz sua
declaração célebre: “Quero ser uma máquina”, sem dúvida tendo em mente Marcel Duchamp e suas
máquinas celibatárias. Em Divórcio, a saída do trauma pelos treinamentos não é outra coisa senão
a tentativa de transformação do corpo em máquina, sendo a finalização da prova da São Silvestre a
realização máxima disso. Daí é possível entender por que o narrador repete tanto os trechos do diário
de sua ex-mulher, não bastando apenas reproduzi-lo, e mesmo por que uma frase-clichê retorna mais
de 20 ou 30 vezes durante o romance: “Notre Dame é um patrimônio histórico da humanidade.” Se
Andy Warhol se entrega ao mesmo almoço durante 20 anos, Lísias se dedica ao atletismo, às listas
e a outras maneiras de repetição. “Quando se vê uma imagem medonha repetidamente”, diz ainda o
artista americano, “ela não tem realmente um efeito”. O romance, em todo caso, tem a forma da espiral;
o diário, por sua vez, é o buraco do real.
Lembrando o narrador do célebre romance de Knut Hamsum, Fome, Ricardo Lísias é justamente
o “sujeito em estado de choque” de que fala Hal Foster. Daí a agressividade, o exagero, a aparência
kitsch ou mesmo pop, como queira, e finalmente o tom às vezes panfletário de Divórcio, que é criticado
injustamente, a meu ver, na resenha de Schwartz, classificado como “tom meio panfletário um pouco
fora do lugar”. Ora, trata-se de um romance inteiramente fora do lugar, fazendo disso aliás seu grande
assunto, e o tom panfletário, por sua vez, não deve ser tomado como natural, e sim como performance.
De resto, o processo traumático, que é a rigor um desencontro com o real, só pode ser repetido – Lacan
explica – como exagero. É exatamente o exagero que possibilita a Lísias reviver o jogo de sua vida,
revelando as regras de um processo. “A essa altura, verossimilhança não me interessa”, diz o narrador,
chamando a atenção para uma espécie de realismo que não deve de nenhuma maneira ser pensado
como mimese, como acontece com grande parte da literatura brasileira contemporânea, e sim como
mimetismo, e é justamente esse o propósito de nomear o narrador com o próprio nome do autor.
Finalmente, sendo um romance sobre a separação, há também, na outra ponta da história, talvez
na linha de chegada, algo do qual se aproxima. Seja como for, talvez a pergunta “em direção a onde se
corre tanto?” não seja a mais apropriada, já que não há um sentido final e nem mesmo uma metáfora
nos esperando no fim da prova. A corrida, portanto, é o próprio fim. Corre-se para transformar o corpo
em máquina, para se “proteger do real”, como escreve Foster mais uma vez, conclusão que a imagem
de uma “pele nova” sintetiza com perfeição. De outra maneira, corre-se para sair do próprio livro, pois
“o livro é o próprio trauma”. Nesse sentido, Divórcio não deixa de ser, por meio do luto, um romance
restaurador e libertário. “Um corpo sem pele não consegue achar nenhuma resposta”, diz o narrador.
Corre-se porque a esperança consiste sobretudo em nunca deixar de se mover.
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Cf. verbete Amor, de D.H. Lawrence (Sopro 53)

verbete
Amor

Flávia Cera
Muitas formas de dizer o amor são tentadas. A coincidência entre elas é que nunca nos bastam. Compramos presentes, fazemos surpresas, gestualizamos, para que seja entendido o tamanho do amor, a
quantidade do amor. Mas como ele é excessivo, ele excede a própria linguagem. E ali onde tentamos
capturá-lo para torná-lo compreensível está seu efeito encantador de nunca poder dizê-lo. “Amar é dar
o que não se tem”, diz Lacan. O amor tem algo de secreto. Às vezes uma dobra da coxa, um olhar, o
formato do dedão do pé, ou a covinha na bochecha que só se forma com um determinado tipo de sorriso. E como dizer esse secreto incompreensível e adorado? Walter Benjamin tentou assim:
Quem ama não se apega apenas aos erros da amada, não apenas aos caprichos e as fraquezas de
uma mulher, rugas no rosto, sardas, vestidos surrados e um andar desajeitado o prendem de maneira
mais durável e inexorável do que qualquer beleza (...) E por quê? Se é correta a teoria segundo a qual
os sentimentos não estão localizados na cabeça, que sentimos uma janela, uma nuvem, uma árvore
não no cérebro, mas antes, naquele lugar, onde vemos – estamos também nós, ao contemplarmos a
mulher amada fora de nós mesmos (...) Ofuscado pelo esplendor da mulher, o sentimento voa como
um bando de pássaros. E assim como os pássaros procuram abrigos nos esconderijos frondosos da
árvore também se recolhem os sentimentos, seguros em seus esconderijos, nas rugas, nos movimentos desajeitados e nas máculas singelas do corpo amado. Ninguém ao passar, adivinharia que,
justamente ali, naquilo que é defeituoso, censurável, aninham-se os dardos velozes da adoração.
Ama-se de corpo inteiro, mas esse corpo inteiro nunca é acessível porque é justamente no inapreensível do ser que está o amor. O amor nunca é completude e plenitude, a “sorte do amor tranqüilo”
nunca chega. Ele não preenche, ao contrário, é a forma mais intensa de descobrir o vazio que nos
estrutura. Amar não assegura nada, amando perde-se toda a consistência. Longe de toda posse e
de qualquer idéia de fusão, o amor pode ser compreendido na soma e nunca na subtração ou na supressão das singularidades. Amar é projetar-se ao mundo, e não no outro. A tentativa de identificação
máxima para justificar um encontro, que é sempre inesperado, é o que pode fazer desse amor uma bu-
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rocracia tediosa. Quando se diz: “somos um só”, anula-se toda a diferença que sustenta o amor. Porque
o amor precisa de pelo menos quatro pernas como base de sustentação. Porque amar é compartilhar, é
partilhar com o outro, é estar-junto, lado-a-lado. Íntimo, porém estranho como diz Agamben:
Viver na intimidade de um ser estranho, não para nos aproximarmos dele, para dar a conhecer, mas
para o manter estranho, distante, e mesmo inaparente - tão inaparente que seu nome possa conter
inteiro. E depois, mesmo no meio do mal-estar, dia após dia não ser mais que o lugar sempre aberto,
a luz inesgotável na qual esse ser único, essa coisa, permanece para sempre exposta e murada.
Só é possível construir o eu com o outro. Toda subjetividade nasce e renasce na imagem que projetamos ao mundo e nas que recebemos do mundo. É pessoal e intransferível, está no outro apenas na
forma suplementar e absolutamente parcial. Não existe totalidade que possa ser apreendida no amor. O
amor se localiza no não-lugar do outro. É um não-lugar que pulsa e movimenta o desejo que permanece
aberto e incompleto. É uma incômoda situação de vulnerabilidade, um estado de suspensão. Não por
acaso dizemos, quando apaixonados, que caminhamos nas nuvens, é a forma de dizer a atopia de
Barthes.
O amor é inabarcável na linguagem porque ele só se realiza no ato e no corpo. Por isso tanto Barthes quanto Agamben dirão que Eu te amo é performático, ou seja, sua significação coincide com o ato
de dizer. Mas isso não significa que o amor seja a sensação sublime da felicidade: viver na borda de um
abismo é vertiginoso. Para amar é preciso a capacidade de suportar esse afeto. Hélio Oiticica precisou
de um Parangolé que o vestia dizendo: “Teu amor eu guardo aqui”, no corpo. Um afeto que leva a loucura: ama-se loucamente, quer-se loucamente. Nesse sentido, amar é também padecer. Apaixonar-se
é deixar o corpo aberto e sem a imunidade que tenta precaver a contaminação mundana. É abrir-se a
certa passividade e patologia próprias da paixão. Amar é a capacidade de ser patético.
O amor requer de nós uma ação criadora. Talvez seja por isso a insistência ansiosa que temos
dizê-lo e recriá-lo: os livros, as músicas, a psicanálise, etc. Mas a linguagem é sempre insuficiente para
explicar alguma coisa que se realiza mais no corpo que na civilidade da língua. Amar é pensar-sentir-dizer simultânea e intempestivamente. É a saída pela singularidade, porque no amor se compreende
o ser tal qual ele é: irreparável, inclassificável, inqualificável. Não por acaso se aposta tanto nele como
política para criar outro mundo possível. Da filosofia à religião. Só que o amor nada tem a ver com
a lei cristã: “amai ao próximo como a ti mesmo”. Amar é uma decisão a ser tomada. Amar é desejar
compartilhar um mundo.

