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Partamos da ideia de que o autor (tanto na sua versão grande como menor) 
resulta de uma construção sociológica e que, portanto, as percepções que de si 
se vão gerando ao longo da história são o resultado da interação de complexos 
processos semióticos, certamente instáveis. É por sua consequência que se leva a 
cabo o que aqui denominamos Construcção Autoral.

Estes processos de Construção Autoral não são alheios à literatura, tanto 
entendida como corpus textual, uma vez que incidem claramente nas diferentes 
percepções epocais dos textos, como entendida nas suas modalidades histori-
ográficas, teóricas ou críticas.

Os processos de construção autoral são, em grande medida, incontroláveis 
e, normalmente, inconscientes. Claro está que, enquanto o autor está vivo, o 
grau de intervenção sobre o seu próprio discurso historiográfico é importante 
(podendo gerar polémicas com os críticos adversos, matizar interpretações da 
sua figura ou da sua obra, etc.) mas o certo é que, logo após a sua morte (e a 
nossa história literária fornece-nos exemplos suficientes), a sua passagem pelos 
relatos da crítica pode seguir os caminhos mais insuspeitados. De maneira que 
a capacidade do autor vivo para intervir na sua construção autoral não quer 
dizer que esses processos não estejam em marcha, senão que, ao contrário, essa 
capacidade se manifesta como a demonstração efectiva da existência dos proces-
sos assinalados. Estes formariam parte desse inconsciente social de que falava 
Jameson  (1989) e que, segundo o crítico americano, nos seria desvelado no 
texto do romance. Só temos de substituir os textos das novelas pelos textos das 
histórias da literatura. Leiamos pois, os grandes textos canónicos da historiogra-
fia literária como relatos de ficção; apostemos por ver detrás de cada uma dessas 
fantásticas personagens um personagem literário, por trás de cada incidente 
um motivo literário; dirijamos o nosso olhar sobre o texto historiográfico, entre 
Jameson e White, com a suspicácia de quem se dirige a um relato que se quer 
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fazer passar por fidedigno, mas que resulta finalmente falaz. Hume dizia que a 
história não é mais do que a ficção que a gente considera desde há tempo como 
a verdade.

Analisar os mecanismos que regem os processos de Construção Autoral re-
sulta, como se verá, numa tarefa de enorme importância, na medida em que nos 
reporta dados que estão vinculados intimamente com a construção do Cânon e 
do próprio sistema, na medida em que um autor canónico precisa de aproximar-
se do modelo delimitado por uma morfologia implícita (ainda que não desve-
lada, latente, ainda que não manifesta) para incrementar o seu capital simbólico 
dentro dum determinado sistema ou campo literário. É nossa vontade desvelar 
agora essa morfologia, introduzir, melhor, a Morfologia da Construção Autoral 
como um novo elemento no amplo debate da teoria literária do nosso tempo. 

As tradições literárias, desde esta perspectiva, engendrariam um modelo de 
Super-Actante que derivaria no modelo canónico de autor, o actor-autor. As 
diferenças substanciais entre o autor e o actor-autor estribar-se-iam em que este 
último seria a representação do primeiro na História da Literatura. As aquisições 
de valor simbólico por parte dum autor estariam vinculadas à aproximação a 
este modelo de Super-Actante por meio do seu actor-autor que, como quase 
todo, estaria sujeito às oscilações epocais. Desde a rebeldia ou a submissão, des-
de a vanguarda ou a retaguarda, o Super-Actante daria sentido a todos os mod-
elos de escritores possíveis, uma vez que estes fossem reconvertidos pelo discurso 
crítico canónico e transfigurados, cada um, no seu correspondente actor-autor.

Não importa o que os escritores sejam “realmente”; a sua reconversão em 
actores-autores derivados do Suuper-Actante converte-os em elementos do mac-
ro-relato mítico que denominamos História da Literatura.

A persistência do Super-Actante que supera, sem perigos, todas as crises ep-
ocais, as mudanças de estética e de compreensão da realidade, tem a ver com a 
sua capacidade para absorvê-lo todo, convertendo-se, desta forma, no herói do 
cânon literário, o cavaleiro conquistador do Graal do Cânon, por mais que este 
cavaleiro seja uma abstracção e uma mera hipótese.
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Portanto, o Super-Actante é o Sujeito do Esquema Narrativo Canónico da 
História da Literatura, apelando à terminologia cunhada por Greimas1.

Se aceitarmos a proposta de Pascale Casanova (2001) de que o “capital lit-(2001) de que o “capital lit- de que o “capital lit-
erário se acumula de jeito nacional”, dela concluiremos que o Super-Actante 
tem nação. E, em consequência, uma das características deste Super-Actante 
seria a da sua intraduzibilidade. A análise comparativa das diferentes tradições 
literárias revelar-nos-ia em que medida as condições do Super-Actante local con-
tribuem para a construção do Super-Actante global, no caso de que este possa 
ser construído. Se frente às literaturas nacionais existe uma literatura mundial 
(ou pelo menos, a ideia), o Super-Actante da segunda resulta construído sob 
condições muito diversas, ainda que, em parte, herdeiras das somas de todos os 
Super-Actantes com nação.

Em qualquer caso, cabe ter claro que este Super-Actante (e todas as suas atu-
alizações menores em actores-autores) é manejado pelo crítico e, escassamente, 
o autor tem competência para incidir no seu relato fora das necessárias aproxi-
mações que, consciente ou quase sempre inconscientemente, manifeste através 
da sua obra. A diferença apontada entre o autor e o actor-autor, representação 
do autor na História da Literatura, é que a sua construção imaginária está em 
mãos de um novo ficcionista: o crítico literário.

O Super-Actante é, portanto, o Sujeito da história que conta o crítico. No 
processo de actor-alização o Super-Actante derivará em cada um dos actores que 
aqui denominamos actor-autor. Como na novela, a ilusão referencial ou, se se 
preferir, a falácia referencial, não é mais do que isso: uma mentira. De maneira 
que qualquer um que se assome à História da Literatura, mesmo se o faz em 
qualidade de autor, terá que acostumar-se a deslindar, a separar, a estabelecer 
um marcado hiato entre o autor, que realmente é, e o seu actor-autor, mera rep-
resentação fantasmagórica no relato ficcional da crítica. Porque, digamo-lo de 
vez, o crítico não tenta, essencialmente, aproximar-se da veracidade das coisas; 
o seu império não é o do Real, senão o da representação puramente simbólica 
da Realidade, isto é, a Ideologia. O crítico é, como demanda George Steiner 
(1997), um activista da interpretação, isto é, um ideólogo.

1. Greimas, A. J. Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Madrid: Gredos, 1982, p. 275.
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Segundo a teoria de Bakhtin2, tudo o que é ideológico possui um significado 
e remete a algo situado fora de si mesmo. Noutros termos, tudo o que é ide-
ológico é um signo. Sem signo não existe ideologia. Para Bakhtin3, 

“cada signo ideológico é, não só um reflexo, uma sombra da realidade, mas 
também um fragmento material dessa realidade. Todo o fenómeno que funcio-
na como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como sonoridade, 
como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como qualquer ou-
tra coisa. Nesse sentido, a realidade do signo é totalmente objectiva e, portanto, 
possível de um estudo metodologicamente unitário e objectivo. Um signo é um 
fenómeno do mundo exterior”. 

Bakhtin4 também fala da Interacção Social, afirmando que é através dela que 
se formam as consciências e se definem os signos.

O diálogo que se estabelece entre o autor e o crítico é, assim, um diálogo de 
fantasmas, um mudo que fala para um surdo, um paralítico que baila para um 
cego. E o curioso do caso é que, em geral, ambos, autor e crítico, parecem igno-
rar esta peculiar circunstância, de modo que as acrobacias do escritor, dirigidas 
intencionalmente para o crítico, são contestadas como acrobacias de crítico, 
dirigidas intencionalmente para o escritor, numa pantomima onde se impõe, 
sobretudo, a linguagem. Digamos que o crítico já sabe quem é o actor-autor que 
participa na ficção do seu discurso. Ele desenha o seu destino tentando adaptar 
o modelo à realidade concreta do autor real. Assim, este não deve afastar-se do 
Esquema Narrativo Canónico5 prefixado.

Portanto, o autor contempla, na figura fantasmagórica do seu actor-autor, a 
apropriação ideológica da sua biografia e da sua obra. Os seus acenos são mera 
coreografia, representações de um teatro que constrói o devir nacional das le-
tras e das culturas. O autor contempla as peripécias do seu actor-autor para se 
converter em Herói nacional. E é que o Super-Actante é um Herói Nacional. 

2. Bakhtin, Mijaíl. Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus, 1989;. Estética da Criação Verbal São 
Paulo:   Martins Fontes, 1997; Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1992.
3. Bakhtin, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1992, p. 23.
4. Cf. Bakhtin, Marxismo.
5. Cf. Greimas, A. J. Semiótica. p. 275.



89

Sobre a Autoria, a Autoridade e o Autoritarismo

Sem dúvida alguma, assistir a esta representação, ao teatro de projetar-se so-
bre a história da cultura, é um dos grandes alicientes da aventura da escrita e de 
qualquer outra actividade artística. Nesta situação esquizofrénica o autor deve 
discernir a sua identidade daquela do actor-autor que o representa e com o que, 
em parte, tem muito que ver e ao que, em parte, contempla como uma figura 
demoníaca e perversa. O singular do caso é que, chegado um certo momento, 
a partir da sua irrupção no relato do crítico, o autor vê-se obrigado a planifi-
car esse diálogo, de modo que o seu comportamento real pode ser modificado 
pelo comportamento imaginário do seu correlato, o actor-autor. O trabalho do 
crítico consiste pois, entre outras coisas, em converter o ficcionista em ficção. A 
diferença radica em que, enquanto o trabalho do ficcionista é livre ou sujeito a 
uma morfologia implícita menos configurada — quando menos em aparência 
—, o trabalho do crítico, logo dum preâmbulo falacioso no que adverte do 
carácter não ficcional do seu relato, decanta-se pela ficcionalização do ficcioni-
sta.

Para que tudo isto seja possível, é necessária uma instituição, a História da 
Literatura, um discurso de autoridade, a Crítica Literária, e um proprietário 
desse discurso: o crítico.

A construção autoral é, portanto, a construção de uma personagem, levada a 
cabo pela crítica na qual o autor só participa enquanto emissor de signos; signos 
que podem ser ou não recebidos e, igualmente, interpretados ou não segundo a 
sua vontade. Adicionalmente, tal e como acontece com os temas e motivos lit-
erários, a sua ficção não é unívoca e todos os seus signos, incluindo os próprios 
textos que produz, podem ser interpretados de maneiras coincidentes ou não, de 
modo que, além de ser o Sujeito de uma história, pode converter-se no Objecto 
de outra, tendo esta como Sujeito e Anti-sujeito [a]os críticos enfrentados.

Todo o escritor quer ser como o Super-Actante nacional, o seu Deus, o seu 
molde, o seu Herói, toda a vez que um escritor não pode ver-se a si mesmo, em 
tanto que actor-autor, mais que através do relato (em críticas, resenhas, comen-
tários, inclusões ou exclusões em antologias, menções em histórias da literatura, 
etc.) ao que ele acede, convertido em mero actor derivado desse Super-Actante.

O escritor contempla-se, pois, no espelho da crítica e considera se os seus 
acenos foram ou não recebidos correctamente pelo cristal de azougue. A sua 
esquizofrenia pode partir da contemplação de como esses acenos reais são de-
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volvidos pelo espelho, convertidos em acenos diferentes e desproporcionados. 
Esse horror só se pode diluir estabelecendo a distinção entre os dois discursos: 
o da realidade e o da crítica, sabendo-se igualmente diferente do seu correlato 
ficcional, o actor-autor. A esquizofrenia do escritor reside no assumir, como 
próprio, o fantasma do seu reflexo no espelho da história da literatura. Ambos, 
o autor real e o seu reflexo são entidades tão distintas como aguda é a defor-
mação do cristal, mais ou menos opaco, côncavo ou convexo, com que o crítico 
o contempla.

A crítica tenderia a repetir um mesmo relato, um relato de índole proppiana que 
aqui tentaremos revelar nas suas estruturas constituintes, empregando essa morfo-
logia do conto melhorada que é a teoria semiótica do texto de Greimas. O singular 
desse relato é que situa o actor-autor em posição de ser valorizado, segundo se ajuste 
ou não ao padrão predeterminado. Digamos que o actor-autor, sendo o correlato do 
autor na ficção que escreve o crítico é, também, uma entidade transida pelo valor; 
o que denominaremos aqui, brincando com as palavras, o feitiço do fictício: o fetiche.

Na quarta parte do primeiro capítulo d’ O Capital, intitulada O carácter de fet-
iche da mercadoria e o seu segredo, Marx6 ocupa-se explicitamente desta transfor-ocupa-se explicitamente desta transfor-
mação dos produtos do trabalho humano, convertidos em aparências de coisas, em 
fantasmagorias.

“Uma mercadoria parece, à primeira vista, algo trivial e perfeitamente compreen-
sível […] Enquanto valor de uso, não há nela nada de misterioso, satisfaça ela as 
necessidades humanas com as suas propriedades naturais ou que essas propriedades 
sejam produzidas pelo trabalho humano. É evidente que o trabalho do homem 
transforma as matérias-primas proporcionadas pela natureza de modo a que se fa-
çam úteis. A forma da madeira, por exemplo, muda se com ela for produzida uma 
mesa. Todavia, a mesa continua a ser madeira, que dizer, um objecto comum que 
cai sobre os sentidos. Mas se apenas é apresentada como mercadoria daquela, a 
questão é inteiramente diferente. Ao mesmo tempo atingível e inatingível, já não 
lhe basta colocar os pés sobre a terra; endireita-se, por assim dizer, sobre a sua cabeça 
de madeira, frente às outras mercadorias, e abandona-se a caprichos mais estranhos 
que se se botasse a bailar.” 

6. Marx, Karl. El Capital. México: Fondo de Cultura Económica, 197, p. 104
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Digamos que o actor-autor é o autor convertido em mercadoria. A ficção do 
crítico formula-se, portanto, como mercado em que os autores são submeti-
dos a subastaçao pública. Como a mercadoria, o actor-autor é social. E o sur-
preendente desta descoberta é que o expectável, aquilo que de algum modo 
poderíamos esperar, é que fosse a obra de arte literária, em tanto que objecto 
livro, a que se submetesse à transformação fantasmagórica da mercadoria. Mas 
não o autor. Contudo, tal e como estamos a observar, o actor-autor não é apenas 
o correlato do autor na ficção do crítico mas também o autor convertido em 
mercadoria e, ainda mais, em mais-valia.

Como vimos, Marx escreveu no primeiro capítulo d’O Capital uma teoria 
espectral sobre a mercadoria enquanto relação social, na qual o social se mostra 
ao homem como uma fantasmagoria. A mercadoria é um objeto fantasmago-
rizado. Do mesmo modo, o actor-autor é o fantasma do autor no relato da 
história da literatura, convertida em metáfora do mercado. O crítico constrói 
uma metáfora do mercado. Faz flutuar os valores fantasmagóricos das obras e 
dos autores, joga a somar-lhes ou restar-lhes mais-valia. Mesmo no delírio, o 
crítico (certo modelo de crítico) é um agente do capitalismo.

Na mercadoria se corporiza uma forma social. Esta forma constitui uma 
relação de substituição, abstracção e coisificação. Eis a relação entre o autor e 
o actor-autor. O crítico substitui o autor por uma série de expressões lexicais; 
abstrai os seus traços, as suas peculiaridades, e devolve-o coisificado, envolto 
em pacote, perfeitamente disposto para o consumo imediato. A actor-autor é o 
autor prêt à porter, o autor mercadoria, o autor mais-valia. Em muitas ocasiões, 
este processo é levado a cabo já logo na capa do livro que compramos. O ob-
jecto livro contém o actor-autor incorporado. O crítico já dispôs o seu feitiço do 
fictício, o seu fetiche ali, onde ninguém duvida da sua veracidade, no paratexto 
prévio à ficção.

Nas mercadorias, portanto, torna-se tangível o intangível: a forma de 
produção do capitalismo. Neste sentido as mercadorias são coisas sensualmente 
suprassensíveis, cristais sociais, coisas que se converteram em socialidade. Este é 
o seu mistério. Um raro espelho. A gente não capta o misticismo da mercadoria. 
Pensa que é completamente normal e natural que as mercadorias tenham um 
valor e que possam ser intercambiadas. Pensa que é normal que um autor seja 
melhor que outro; que um ocupe um posto de referência na tradição literária e 
outro, pelo contrário, seja considerado um autor menor. Mesmo muitos críticos 
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parecem não perceber esta circunstância. Repetem sem cessar os mesmos tópi-
cos, as mesmas recorrências, frases que, no delírio, são impossíveis ou mesmo 
apontam definitivamente cara ao imaginário a escassa referencialidade histórica 
do seu discurso. Álvaro Cunqueiro funda em 1933 o neo-trovadorismo. Qualquer 
poderia imaginar Álvaro Cunqueiro em 1933 (um dia, uma noite, durante todo 
o ano) abrindo uma garrafa de champanhe, a dizer algo assim como “declaro 
solenemente inaugurado o neo-trovadorismo”, olhando sério para o fotógrafo 
que capta a instantânea de tal momento histórico. Sabemos, porém, que Ál-
varo Cunqueiro e o neo-trovadorismo são duas construções culturais separadas, 
ainda que vinculadas, o primeiro enquanto actor-autor e o segundo enquanto 
movimento literário, e que a sua biografia é certamente diferente. E sabemos, 
igualmente, que Cunqueiro, em 1933 — ano em que publica um livro de po-
esia extraordinário, Cantiga nova que se chama ribeira —, dificilmente podia 
calcular a dimensão histórica do seu acto e muito menos a fortuna, em termos 
lexicográficos, do vocábulo neo-trovadorismo que mesmo possivelmente descon-
heceria.

Marx, que desvelou este espectro, é um decifrador que deixa claro, mesmo 
assim, que com esta decodificação o espectro não pode ser arrebatado da mer-
cadoria. Desaparecerá só quando se passar a outra forma de produção. Já que, 
tal como afirma Marx, desde uma posição que mistifica a racionalidade da 
revolução, assim como nos mudamos a outras formas de produção, desaparece 
imediatamente todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda a magia e a 
fantasmagoria que rodeiam de névoa os produtos do trabalho, sobre a base da 
produção do valor.

O actor-autor é, portanto, um fetiche, alguém possuído pelo feitiço do fictício, 
uma mercadoria que exige mais-valia. Seguindo o raciocínio de Marx, o seu 
espectro desaparecerá quando se modifique a forma de produção.

Aura e fetiche são dois conceitos que reclamaram atenção na história da 
filosofia, dois conceitos que devem ser explicados, delimitados. A aura da obra 
de arte e o carácter de fetiche da mercadoria. O primeiro, tal e como o cria 
Walter Benjamim no seu ensaio Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit (A obra de arte no tempo da reprodução “tecnificada”). O 
segundo, cunhado por Marx no seu Das Kapital, situa-se no marco das análises 
económicas. A aura estaria, portanto, situada no território da arte e o fetiche no 
território da economia. Ainda assim, resulta evidente que a palavra aura (sopro, 
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brisa e, figuradamente, rumor; irradiação luminosa de carácter paranormal que 
alguns indivíduos dizem perceber à volta dos corpos humanos, animais ou veg-
etais) procede claramente da linguagem religiosa e que a palavra fetiche (objeto 
animado ou inanimado, natural ou artificial, a que se presta culto por se lhe 
atribuir poder sobrenatural) adquire toda a sua dimensão na teoria do desejo 
da psicanálise. 

Como assinala Ruiz Zamora7, para Benjamin, a reprodução técnica da obra 
de arte corresponde exactamente à reprodução técnica das mercadorias, o que 
significa, metodologicamente, a localização da análise no plano radicalmente 
materialista das condições de produção: a dialéctica de transformação nas con-
dições de produção, ainda que mais lenta, é tão perceptível no nível da supere-
strutura como o que Marx detectara no da infraestrutura. A vantagem que, para 
Benjamin, oferece este tipo de análise consiste na possibilidade de abandonar 
uma série de categorias que se configuram como um obstáculo insanável para 
estabelecer una verdadeira contextualização da obra de arte. Benjamim propõe 
a substituição destas categorias, típicas do idealismo romântico (criatividade, 
mistério, genialidade, perenidade, etc.), que “levam à elaboração do material 
fáctico em sentido fascista”, por uma série de conceitos “utilizáveis para a for-
mação de exigências revolucionárias na política artística”8. Estes conceitos serão, 
naturalmente, as categorias do materialismo dialéctico. Vemos, adicionalmente, 
como a noção de autor está totalmente contagiada das categorias românticas, 
de maneira que a linguagem dos críticos, mesmo daqueles que se reivindicam 
como pertencentes ao materialismo dialéctico, emerge ateigada destes tópicos, 
noções que se instituem de forma apriorística e não discutível.

Que é daquela “a aura”, essa realidade difusa que envolve a obra de arte e que, 
de certa forma, a constitui? Numa definição que se tornou justamente célebre, 
Benjamim9, caracteriza-a como “a manifestação irrepetível de uma distância 
(por próxima que possa estar)”. Pois bem, esta distância sucumbe perante a ir-. Pois bem, esta distância sucumbe perante a ir- Pois bem, esta distância sucumbe perante a ir-

7. CF. Ruiz Zamora, Manuel. Walter Benjamin: la obra de arte em la época de su reproductibilidad técnica 
in: Fedro, revista de estética y teoría de las artes 1 (Março 2004), p. 14.
8. Benjamin, Walter.  El arte en la época de su reproductibilidad técnica, in: W. Benjamin, Discursos 
interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1982. p. 18
9. Benjamin. El arte en la época. p. 24.
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rupção das massas e a sua aspiração de fazerem-se donas dos objectos através 
da reprodução mecanizada. Isto significa que a preeminência material da re-
produção técnica sobre a singularidade irredutível do fetiche artístico, produz 
uma “des-teologização” da produção artística e uma dissolução, portanto, des-
sas categorias que configuraram a arte burguesa (expressão que, para Benjamin, 
quase constituiria uma tautologia). De algum modo, isto é também perceptível, 
nos dias de hoje, no mundo das letras, no qual a abundância de escritores, re-
sultante do acesso maioritário da população à educação superior, trouxe consigo 
um notório incremento no número de pessoas capacitadas para levar adiante a 
redacção de um texto com vontade artística. No âmbito das nossas letras, isto 
é uma realidade incontrovertível, no sentido em que jamais existiu semelhante 
proliferação de autores, mesmo com obra publicada. 

Enquanto que, para Heidegger, a obra de arte supõe um âmbito de recep-
ção fenomenologicamente privilegiado para a manifestação do ser na sua es-
sência — na medida em que não impõe nenhum obstáculo de carácter lógico 
ou metafísico na sua revelação — para Benjamin, essa revelação não é senão o 
produto específico de determinadas condições políticas e sociais radicalmente 
injustas, de maneira que a função do artista não seria tanto a de reflectir pas-
sivamente no que se revela, como na sua denúncia e transformação, a partir das 
possibilidades de difusão que oferecem os novos meios técnicos da fotografia, o 
cinema e o jornalismo. Daí, o contra-manifesto político que constitui o epílogo 
do ensaio: frente às teses esteticistas da política e da guerra que propunham os 
manifestos futuristas e que se plasmavam nas grandes concentrações de massas 
do fascismo, Benjamim opõe uma politização radical da arte: “A humanidade, 
que outrora, em Homero, era um objecto de espetáculo para os deuses olímpi-
cos, converteu-se agora em espectáculo de si mesma. A sua autoalienação logrou 
um nível que lhe permite viver a sua própria destruição como um gozo estético 
de primeira ordem. Este é o esteticismo da política que o fascismo propunha. 
O comunismo contesta-lhe com a politização da arte”10. Eis a formosíssima 
consigna do judeu alemão: “Ganhar as forças da ebriedade para a revolução”. 

10. Benjamin, El Arte en la época. p. 57. Benjamin, El Arte en la época. p. 57.Benjamin, El Arte en la época. p. 57.
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Na literatura moderna (a literatura sob influência do capitalismo) a aura 
converte-se em fetiche, a obra literária em mercadoria. O autor, oculto sob a 
aparência de ser real, numa mercadoria que fica por debaixo no actor-autor.

Um tema limítrofe e de vital importância é o da relação entre a construção 
autoral e o anonimato. Pode alguém subtrair-se aos processos de construção 
autoral sem passar pelo anonimato? Deveria, em consequência, ser anónima a 
vanguarda para não ficar enredada nas complexas madeixas da construção auto-
ral? Ou importa sinalizar a vanguarda como uma estratégia especial em prol da 
construção autoral? Ser construído como autor conforme a vanguarda equivale 
a justificar um espaço singular dentro do retrato literário que constrói a histo-
riografia. Como esses vídeos de famosos em que a câmara persegue o protago-
nista por ruas e lugares para que o retrato convencional se converta num retrato 
de perseguido. O escritor de vanguarda persegue assim, valha a redundância, 
um retrato de perseguido: aqui estou — exclama — apesar de que não queria. 
Tiraram-me uma foto sem licença. Importa mencionar a recursividade que este 
tema adquire nos vídeos musicais, onde a promoção de muitas canções se leva 
a cabo através deste subterfúgio. O retrato do perseguido converte-o num dese-
jado, incrementa o seu valor como mercadoria. Frente ao que mostra o seu rosto 
e se reclama como objeto, mercadoria barata que se oferece para ser comprada, o 
falso perseguido recusa-se a mostrar o seu rosto mas reivindica-se, secretamente, 
como objecto. O seu valor, enquanto objecto, vê-se incrementado já que finge, 
dá a entender que foi difícil a sua obtenção, um prato esquisito, um animal 
difícil de caçar, uma carne que não abunda, etc. A persecução, como possível 
significante do desejo, assoma agora, convertida no seu símbolo. Perseguimos o 
que desejamos, algo que está para além da nossa cultura e da nossa educação e 
que se converte em compulsivo, em corporal. Perseguimos o insólito, o inusual, 
aquilo que, em definitivo, obtém um maior apreço no mercado. Mas como já 
foi dito, e diremos, o apreço é uma crença, uma fé.

A pose de vanguarda, esse retrato de perseguido do que estamos a falar, con-
verter-se-ia, nesse sentido, numa estratégia narcisista, a mais aguda das estra-
tégias de construção autoral. Essa estratégia consistiria no seguinte: faço uma 
obra que não cabe no mercado para incluir-me nesse mesmo mercado como 
super-valor, enquanto actor-autor. A minha obra não cabe no mercado mas eu 
quero formar parte desse mercado. A estratégia da vanguarda seria pois, uma 
estratégia de construção autoral na qual o valor da obra se entenderia como 
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meramente secundário. Não é que a obra careça de valor — que carece —, já 
que situar a obra fora do mercado forma parte da sua estratégia, mas que o autor 
é o verdadeiramente valioso. A vanguarda situaria, directamente, o autor como 
mercadoria. A vanguarda seria, por tanto, um atalho face ao grande autor.

O objecto livro, como materialização da conversão do texto literário em mer-
cadoria, estaria também em contradição com a própria noção de vanguarda en-
quanto invendável, fora do mercado, inacessível para a mais-valia, etc. Recor-
demos que a literatura existiu durante séculos e séculos sem livro e que, hoje, a 
electrónica está a mostrar-nos as suas enormes possibilidades na hora de arran-
car espaço aos domínios tradicionais do livro impresso, da revista, etc. As folhas 
‘voadoras’, ressuscitadas em finais dos anos 70, por uma parte da nossa poesia, re-
sultam ser um claro exemplo disto. Mas num contexto de conflito cultural diglós-
sico, tudo deveria levar-nos a outras reflexões de indubitável importância. Em 
primeiro lugar, a inferioridade do mercado cultural B situa-o em posições mais 
próximas da vanguarda, sempre que as suas mercadorias, mesmo os seus autores, 
são menos vendáveis ou, mesmo, invendáveis. A circulação, de mão em mão e 
de boca a boca, de certos textos literários em determinados momentos da nossa 
tradição, fixou estes verdadeiros objectos de vanguarda, objectos impossíveis para 
um mercado que os excluía por razões políticas. E muitos desses objectos, assim 
circulantes, careciam da vontade vanguardista ou, quando menos, esse carácter 
insurrecional ficou esvaído durante a construção do relato historiográfico. Incor-
porou-se, portanto, uma semântica de vanguarda sobre objectos que, em muitos 
casos, eram marcadamente conservadores. Ainda, a presença duma historiografia 
literária dominante na cultura A fixou que o relato de B resultasse num relato 
marginal, situado completamente fora do sistema principal que nem sequer era 
capaz de  incluí-lo na sua lateralidade.

Poderíamos talvez assinalar que em contextos de diglossia, os textos de B fun-
cionam como uma certa vanguarda de A. Por outras palavras: os comportamentos 
das culturas menorizadas aproximam-se aos comportamentos da vanguarda.

Outro elemento importante sobre o que reflectirmos é a exclusão dos textos 
sem autoria do relato da tradição literária, nomeadamente dos textos pertencentes 
ao que denominamos “literatura popular”. Alguém poderá aduzir que se trata de 
textos que nunca foram escritos, sendo muitos deles recolhidos por investigadores 
e fixados segundo determinadas pautas da investigação etnográfica. Mas os es-
forços por encontrarmos os autores de textos anónimos, considerados textos de 
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autor (Alfonso de Valdés como autor do Lazarillo de Tormes, tal como assinala 
Rosa Navarro Durán), resultam, neste sentido, sumamente eloquentes. A per-
gunta surge imediatamente: seria possível um sistema literário sem autores? É a 
instituição literária uma instituição fundamentada sobre essa variante da ilusão 
referencial que denominamos a falácia autoral? Pois parece ser que sim. A prova 
temo-la no total abandono da literatura popular, carente de autoria, produzida 
desde a oralidade e o anonimato. 

Como salientou Pérez Parejo11 em finais dos anos 70, Roland Barthes, Michel 
Foucault e Jacques Derrida, os três pensadores mais activos da Desconstrução, 
proclamaram a crise da autoria, vinculada na crise do eu. Assim, a autoria con-
verteu-se na miragem da propriedade intelectual, enquanto que a figura do Autor 
transformou-se em marca de origem ou género, mera assinatura para classificar 
em estantes. Frente ao Autor, o Leitor e o Texto erigem-se nos verdadeiros pro-
tagonistas da escrita.

A ideia de decifrar um texto converte-se para sempre numa quimera. Isso sig-
nificaria fechar o texto, impor-lhe limites, obstaculizar a sua própria jouissance. Ao 
morrer o Autor, o Leitor nasce. Barthes12 pergunta se escrever é um verbo transitivo 
ou intransitivo, isto é, se em realidade algo pode ser escrito ou criado com palavras. 
Nunca se pode saber quem escreve, se o autor ou as personagens que, de alguma 
maneira, obrigam o indivíduo, ou a sua experiêencia pessoal, a psicologia da época 
ou ainda, em realidade, a própria escrita, pela simples razão de que pôr-se a es-
crever é renunciar à individualidade e ingressar no colectivo. Desde o instante em 
que pegamos na pena, escrevemos tal e como nos ensinaram, com uma retórica 
determinada, com uma sintaxe, uma gramática e uns tropos já fixados desde a 
Antiguidade, com uma linguagem que nos rodeia e nos envolve num murmúrio 
incessante: um grande armazém de citações e signos de muito diversos centros da 
cultura que operam como intertextos. O murmúrio da língua, Le Bruissement de 
la Langue: intitulará Barthes o seu livro. 

11. Cf. Pérez Parejo, Ramón. Pérez Parejo, Ramón. La crisis de la autoría: desde la muerte del autor de Barthes al renacimiento de 
anonimia em Internet, 2004. Obtido em 10 de Julho de 2007, de Espéculo: http://www.ucm.es/info/espe-
culo/numero26/crisisau.html.
12. Barthes, Roland. La muerte del autor, in: R. Barthes, Barthes, Roland. La muerte del autor, in: R. Barthes, El susurro del lenguaje. Barcelona: Paidós, [1968] 
1987, p. 66.
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Certamente, o carácter de fetiche que, segundo Marx, envolve a mercadoria 
no sistema de vida capitalista, converte em invisíveis tanto o trabalho como o 
sistema de organização social dos quais resulta essa mercadoria. O feitiço do 
fictício oculta que por toda a mercadoria se paga uma quantidade determinada 
de tempo de vida e que, contrariamente à ilusão de equivalência que gera o 
capital através do “apreço”, nem todas as vidas têm um valor homogéneo sob o 
império do Mercado. Medidas sobre essa instância que é o tempo de trabalho, 
as coisas têm preços diferentes para indivíduos de classes sociais distintas.

O crítico põe apreço na obra literária. E o mercado das sociedades diglós-
sicas adverte que as mercadorias B são, em muitas ocasiões, caras de mais. Este 
alto “apreço” obriga a uma híper qualidade. O texto B não pode ser tão bom 
mas melhor, já que tem que pagar o esforço acrescentado de ser lido em língua 
B. A tradição literária galega é, neste sentido, extraordinária, constituindo o 
resultado de um esforço social e criativo que não pode ser obviado. Enquanto 
estabelecer que o “apreço” é uma crença — repetimos — a tarefa do crítico 
encaminhar-se-á para a explicação das razões desse encarecimento e para os 
argumentos que explicam que tal investimento seja merecedor de atenção por 
parte do consumidor leitor. O autor da cultura B, em situações diglóssicas, deve 
valer-se da estética dos sectores intermédios e da estética burguesa e prescindir, 
ao mesmo tempo, da cultura de massas e da vanguarda. A sua aventura, uma 
verdadeira aventura própria dum Herói letrado, consistirá em sobrepor-se a se-
melhante circunstância. Eis a aporia da vanguarda na Galiza: reagir contra uma 
cultura de massas autóctone que, além da TVG, não existe em caso algum. 
Virá-la contra a vanguarda, é pura elite. A sua luta pelo significado dirime-se no 
mesmo seio da estética burguesa.

O papel do crítico é, portanto, elaborar uma crença (Bourdieu), dispor um 
“apreço” e construir uma fé que reverta directamente sobre a mais-valia do 
actor-autor. A ficção do crítico remete sempre para um texto que existe e que 
se submete em cada época a uma nova avaliação, referendando ou rejeitando os 
princípios da fé elaborada. Mas, ainda assim, se o autor já morreu, a sua ficção 
mítica está assegurada pela sua presença no relato historiográfico.
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