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Trazer a baila 0 termo transcultura9ao a partir de sua
cunhagem me permite refletir sobre diversidades regionais latinoamericanas como 0 canbe, os Andes, 0 Rio da Prata e 0 Brasil, porque
este conOOto se esparrama pelo chao cultural, nao somente no esp~o
como no tempo e nao apenas pelas disdplinas como tambem pelas
fronteiras nacionais.
Vinda da antropologia para 0 campo da cntica literaria com
Angel RaIna, atranscu/tura¢o erenomeadae, ao emprestar das dencias
exatas 0 termo hibridismo, circula dinamicamente pelo campo
heterogeneo de saberes e discursos. Nestor Garcia Canclini acaba por
incluir 0 conceito de modernidade ep6s-modernidade no velho guisado,
oque possibilita fazer aflorar urn termo ja descoberto pelos helenistas,

tratado amplamente pe10s etn61ogos, mas somente hoje reivindicado
pelos debates acerca de novas teo~Oes referentes acultura latinoamericana.

TRAVESSIA

Autiliz~ desse arsenal te6rico sobre as mesclas culturais
remonta as primeiras tentativas de explicaras adeq~ ou submissOes
etnicas na guerra da conquista perpetrada ao continente americano,
encontrado peIa nova rota maritima europeia que extenninou milhares
de indigenas, costumes ecu1turas inteiras em nome de uma glo~
conseguida na marra pelo cristianismo.
Entre a cruz e a espada, as retlexOes sobre esta imposi~
inventaram diversos nomes historicamente determinados como
acultura¢o, que traz no bojo a n~ de uma cu1tura pela outra, ou
mestif(Jgem, que corresponde auma imagem harmonica esem conflito
do processo cu1turallatino-americano. Segundo Cornejo Polar, 0termo
mesti~em foi ideologizado ao extremo. 1Ainda que traga umafi~
simetrica, 0sincretismo adquiriu uma especificidade ao definir amescla
numa area determinada como a religiao.
No universo da cruz, 0cristianismo transformou-se hoje num
campo rico de sondagemde subjetividades problerrulticas, pois 0mode1o
de submissao propunha uma formula para 0controle da transgressao:
"aconfissao". Estapnmcadesenvolveu-se ao longo de secuIos por redes
discursivas clericais, juridicas e mais recentemente medicas que, no
campo liter3l'io, se traduziram em generos como a autobiografia, a
biografia, 0dimo. lidos pela historiografia nactonalista como generos
"menores", esses discursos passam hoje aser buscados porque revelam
nao so subjetividades veladas pela constru~ de nacionalidades no
secu10 19, como tambem urn amaIgama textual que vincula aoralidade
aescritura edemosntracontlitos complexos de nego~oe; entre sujeitos
e sociedade.
No

seauo 20, num ~. re ~ Jatino.anuiamaque

dw~aOOVdS~~,explim-seasoo~easperWs~de
~ oomo 0 re transaJituraflv, ddini<k> inidalmmte tx>r RmmOO Ortiz,

em 1~, romoprqxRo reatmd6:a~e;pW1icaresugerirasfnE;e
do afriamo edo 6ltOIBl numa terc6raidmUdlde- arobana.
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Duas decadas mais tarde, e no contexto cultural andino, Jose
Marfa Arguedas nega 0 termo acul~ ao receber urn premio, em
1968: "Eu nao sou urn aculturado: sou urn peruano que orgulhosamente,
como urn demonio feliz, fala em crista<> eem indio, em espanhol eem
quichua"2. No contexto andino de Arguedas a mescla lingilistica se
apresentacomo parte de uma defini~ mais ampla de transcultura¢o,
que se fixa no limiar de cosmovim em que a inte~ entre 0 mundo
indigena e 0 mundo europeu cIa lugar asobrevivencia das comunidades
incaicas, seja na musica, seja na constru~ das cidades.
ComAngel Rama, anova o~ conceitual adquire urn duplo
movimento. Se por urn lado reduz-se ao universo ficciorud, por outro
'~ urn mapa de o~ historica globalizante"3. Alguns escritores
recebem 0 epfteto de transculturadores quando, partindo de uma
tradi~ regionalista, demonstram uma singularidade na busca de sua
transfo~. RaIna cita 0 proprio Arguedas, 0 mexicano Juan Rulfo,
obrasileiro JOOo GuiInaraes Rosa, alem do colombiano Gabriel Garcia
Marquez, como antores capazes de usar as estruturas da ~ oral e
popular atraves de solu~Oes proprias4•
Aressemantiz~ao do termo transculturafao em Antonio
Cornejo Polar tambem supoe urn mapeamento supranacional da
literatura latino-americana em que as heterogeneidades culturais se
inscrevem ese encontram. Nesta ac~ abrem-se as portas para que
se possa reconhecer eler aoralidade das tradi~oes indfgenas eafricanas
nos textos andinos e caribenhos. Cabe lembrar aqui a observ~ de
Sylvia Spitta de que esses discursos cu1turais ate muito pouco tempo
foram sistematicamente ignorados pela cntica liteciriaS.

Eexatamente apartir desta idCia que estabel~o uma conexao

entre as categorias de transcultura¢o ede oralidade como modo de
entender alguns procedimentos da historiografia literaria latinoamericanaque se baseiam exclusivamente na culturadeumaelite letrada.
Neste particular 0 caso do Paraguai apresenta-se de forma
emblernatica, pois no inicio do secuIo 20 surge em antologias de poesias
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hispano-americaoas ou em compendios de literatura, com reduzida
representatividade, sendo considerado urn pais de escassa produ~
liter3ria Sobre essa ausencia de produtividade se criaram inllineras
retlexoes.
Urna deIas responsabiliza os jesuftas esua eatequese religiosa
por essa carencia de literatos. Ea argumen~ de Jose Rodrigu{2Alcala que afirma que 0 conceito do evangelho divulgado sob urn forte
paternalismo havia preparado a tirania paraguaia posterior a
independencia, eurn ambiente desp6tico nao atrai 0 lirismo. Este autor
se ap6ia no nome de Natalicio Talavera, conhecido por seus poemas
patri6ticos, escritos durante a Guerra contra aTrfplice Alian~ como
exemplo de que houve uma lirica local ja no sCculo 19. Utiliza aqui 0
mesmo criterio abordado num artigo de Hugo Achugar sobre os
"parnasos latino-americanos", isto e, sua escolhacombina mecanismos
de exclusao etnica com exclusao de genero. 7 Durante a Guerra do
Paraguai houve uma grande produ~ popular, bilfngiieou sO em guarani,
em jornais do front tais como cabicbuf. SO faziam jus ao titulo de
poetas os homens brancos, em geralligados aelite crioula local. Ao
finalizar suas retlexOes, Jose Rodriguez-Alcalavolta acriticar os jesuitas
dizendo que, "para completar suaobra de obscurantismo, conservaram
e cultivaram a lfugua (guarani) primitiva, doce e harmoniosa lfugua
sim, mas incapaz de expressar as ideias abstratas com que se nutre a
poesia"6.

ocntico desenvolve uma argumen~ idealista de poesia que

se circunscreve avisao romantica e nao deixa de brindar apugna do
bilingiiismo urna referencia discriminat6ria 0 que 0 cntico deixa
entrever ea cren~ de que 0 legado de uma lfugua indfgena obstruiu 0
atloramento lfrico no Paraguai. Jose Rodriguez-Alcala esclarece por
fim 0 problema da falta de escritores em seu pais dizendo que "a
musa popular paraguaia que tomou seu ritmo das batidas de tambor e
dos disparos de fuzis ecanhOes nos sangrentos combates do lustro
terrivel, compoe-se de cantos bilfngiies que se entonam com voz
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fanhosa e acompanhamento de harpas e rabecas de
indfgena"8.

fabrica~ao

Estasene de nlZ5es utilizadas pelo escritor paraguaio demonstra
que 0 bilingiiismo envolve urn tnttamento interdisdplinar ecomplexo, e
que, no ambito da literatura, aassertiva de que s6 a lingua espanhola
poderia formar 0 conjunto de sua produ~ lfriea deixa de observar as
fun~oes diferenciadas que historicamente cada c6digo exerce na
sociedade. Se, entre outras fun~5es, ao espanhol cabia a intermedi~
offcial da letra como c6digo de posse e legi~ na esfera publica,
com 0 guarani projetava-se uma literatura oral que cumpria a voz da
sensibilidade edo mundo privado.
Em 1937,0 escritor peruano Luis Alberto sanchez escreve sua
Historia de ~UteraturaAmericana em que dta pouquissimos autores
paraguaios edenomina aausenda da produ~ liteniriade "a inc6gnita
do Paraguai''9. Em 1987, Hugo Rodriguez-Alcala escreve La IncOgnita
del Paraguay y Otros EnsayoslO para mostrar a produ~ liteliria do
com~o do secwo que 0 autor peruano nao viu, tais como a obra de
Alejandro Guanes, 0 primeiro dos poetas modernistas, ea ge~ de
1940, com novos valores poeti.cos, dos quais se destaeam Herib campos
Cervera,JoseAntonio Bilbao, Elvio Romero, Augusto RoaBastos eJosclina
PIa, entre outros.

olongo percurso da polCmiea criou intimeros ensaios eartigos
entre os representantes da intelectualidade hispano-americana;
entretanto, aviolenda das exclusoes continuou avigorar na medida em
que se desconhecia arepresentatividade da literatura oral no Paraguai.
ogrupoJuventud, nadecada de 40, com~ atrabalhar com amemoria
como transcultu~.
Exemplo disso e a liriea de Augusto Roa Bastos em Naranjal
ArdienteIl , obrapoetiea que 0 reconhecido romandsta rejeita, mas que
combina formas tradidonais da literatura ocidental como 0 soneto a
outros generos tipicamente populares como a guarania. Alem disso
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figuram sob 0 titulo de Nane Ne'eme poemas em guarani e textos
inspirados em alguns dos cantos que comp5em as Iendas da ~ e
do Jufzo Final da religiao dos Apapokuva-Guarani, recolhidos por Curt
Nimuendalu Unkel eque mostram 0 saber mitologico destapardalidade
guarani em reelabo~ roabastiana.
A partir de uma escritoralidade 12 como outro tipo de
escritura, Roa Bastos vai transcrever uma trajetoria mitica no canto
desse exodo sagrado dos guarani. 0 exilado transnacional reinventa
aviagem atraves da cri~ como unica safda possfvel para escapar
da destrui~.
- Ahora debemos caminar bacia el Naciente
basta donde la tierra se junta con el agua.
Esta es la Tierra de Perdici6n.
Debemos llegar a la Tierra-Sin-Mal porque
la destrucci6n se esUl acercando 13 •

Revisitar 0 movimento nomadedo guarani no momento utopico
do exflio eda fuga a um Estado nacional repressivo mostra-se hoje
como um modelo historicamente datado. No entanto, esse olhar
serve como referenda ao movimento poetico da decada de 80 - 0
grupo Taller de Poesta '1fanuel Ortiz Guerrero", que explicita 0
marco guarani da oralidade no corpo da cultura paraguaia. Entre
outros, escritores como Ramon R. Silva, com Tangara tangara
(1985), Miguel3ngel Meta, com Ita ha'efioso (1985), Rudi Torga, com
Mandu'ara (1990), e Suzy Delgado, com Tataypjpe (1992), cavam
dmnitivammte a tradi~ do guarani como artefato lfrico.
Deste modo, aparecem vivas a transcultu~ e a oralidade
quando Susy Delgado reivindica, em duas lfnguas, Dada mais do que a
chama como Iugar de vozes erelatos.
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Fuego del hogar...

Tataypy ...

Aliento de la lengua

Ne 'e pytu,

Ojos de la lengua,

fie 'e resa,

Vuelo de la lengua.

N e 'e veve.

Fuego del hogar,

Tataypy,

Fuego de la lengua

Ne 'e rata.

Vasija del sol, de la flor,
de la estrella

Kuarahy,
yvoty,
mbyja ryru 14 •

Acultura se faz com urn jogo de chamas, urn jogo de palavras:

urn jogo que fala euma palavra que ilumina eesquenta. "0 fogo euma
voz que resplandece" -Mha'e rendy ne fie'e lS •
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