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Paul Strathern lecionou fi losofi a e matemática e atual-
mente vive e escreve em Londres. É autor das bem-su-
cedidas séries Filósofos em 90 minutos e Cientistas em 
90 minutos, também publicadas pela Zahar. Vencedor 
do Prêmio Somerset Maugham, escreveu ainda livros 
de história e viagem, bem como cinco romances. Tem 
artigos em muitas publicações, incluindo o Observer e o 
Irish Times. 

SOBRE O AUTOR
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Gabriel García Márquez é uma raridade moderna, 
um escritor com aspirações à grande arte que é também 
imensamente popular – no que ele remete à tradição de 
Victor Hugo e Charles Dickens. Mas não foi sempre assim. 
No começo houve longos anos de luta durante os quais 
viveu exilado de sua Colômbia natal, sustentando-se, 
basicamente, como jornalista. Aos 39 anos havia publi-
cado vários romances e contos que o fi zeram alcançar 
uma crescente reputação literária. Ao longo desse tem-
po, chegou mesmo a ganhar o Prêmio Esso Colombiano 
de Literatura. Mas nada indicava a tempestade que iria 
provocar a publicação, em 1967, de Cem anos de solidão.

A Editoria Sudamericana, de Buenos Aires, impri-
miu uma primeira edição de oito mil exemplares para 
distribuição na América Latina – uma tiragem respei-
tável para um escritor de literatura conhecido. Para 

INTRODUÇÃO
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surpresa da casa, a edição se esgotou em um mês, antes 
mesmo de estar disponível nas livrarias. Em bancas de 
jornal e quiosques do metrô, Cem anos de solidão pare-
cia estar sendo agarrado por qualquer um que já tivesse 
lido um livro. De motoristas de táxi a enfermeiras, de 
estudantes a funcionários públicos, as pessoas mergu-
lhavam na história fantástica da cidade imaginária de 
Macondo e sua família fundadora, os Buendías (“Bom 
dia”). Invenções científi cas, a fundação de uma Igreja, 
insurreições políticas, a chegada da companhia de ba-
nanas, fi lhos bastardos sendo mandados a Roma para 
se tornarem papas... essa mistura ricamente cômica e, 
no entanto, pungente da vida latino-americana era ime-
diatamente reconhecível para todos que a liam, do sul 
do Chile ao México, e além. O livro logo se tornou um 
best-seller em todo o continente, alcançando quase ime-
diatamente o status de literatura clássica. E não seria um 
fenômeno passageiro. Quase quarenta anos depois, Cem 
anos de solidão continua a ser comprado e lido, com ven-
das agora na casa dos milhões de exemplares na Amé-
rica Latina.

Mas não foi um acontecimento latino-americano. 
Em alguns anos a obra-prima de García Márquez ins-
pirava a mesma admiração e reconhecimento em leito-
res no mundo todo. Cem anos de solidão foi traduzido 
em mais de 30 idiomas, do hebraico ao indonésio, do 
hindi ao húngaro. Aonde quer que fosse, o livro pare-
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cia assumir uma estranha e peculiar vida própria. Edi-
ções piratas surgiram em grego, turco, urdu e árabe. A 
União Soviética se agradou da visão liberal esquerdista 
do livro, mas achou necessário poupar seus leitores das 
cenas liberais de sexo. Nos Estados Unidos, as revela-
ções do livro sobre a vida e a forma de pensar na Amé-
rica Latina foram bem acolhidas, mas o Departamento 
de Estado encontrou-se impossibilitado de acolher seu
autor, declarando-o um perigoso revolucionário e recu-
sando-lhe o visto. Mais tarde o governo colombiano re-
solveu seguir o mesmo caminho, emitindo uma ordem 
para que o passaporte de García Márquez fosse cassado 
e impondo-lhe restrições para viajar para fora do país. 
Mas o escritor não morava mais na Colômbia e conti-
nuou a viajar pelo mundo com passaportes emitidos por 
governos mais simpáticos. Viveu em Barcelona e na Ci-
dade do México, onde escreveu outros livros antes de 
ser bem-vindo de volta a seu país após uma mudança 
de governo.

Vinte anos após sua publicação, Cem anos de solidão 
se transformara no mais conhecido livro em espanhol 
desde Dom Quixote. Em 1982 Gabriel García Márquez 
ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, anunciado pelo 
comitê como um autor cuja “cada nova obra é um acon-
tecimento de importância mundial”. Na opinião deles, a 
amplitude de assuntos tratados e sua excelência literária 
o colocavam ao lado de Balzac e Faulkner. Os críticos 
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destacavam sua habilidade em criar um mundo lendário 
que combinava o fantástico e o realístico – apesar de o 
próprio García Márquez insistir que “cada linha, em cada 
livro meu, tem seu ponto de partida na realidade”. 

No entanto a realidade se apoderou das fantasias 
de García Márquez. A essa altura, Macondo assumira 
uma existência própria, com várias cidades do norte da 
Colômbia reivindicando ser o lendário sítio. Cidadãos 
idosos em Aracataca, onde o escritor vivera na infân-
cia, diziam lembrar-se de muitos dos acontecimentos 
puramente fi ccionais do livro. Um Hotel Macondo foi 
construído na cidade litorânea de Santa Marta (onde o 
escritor passava férias na infância), enquanto na costa, 
em Barranquilla (onde ele passou alguns anos de forma-
ção), um prédio foi batizado como Edifício Macondo e 
uma farmácia local, Farmácia Macondo. O público há 
muito o adotara, chamando-o de “Gabito” (“pequeno 
Gabriel”). Até o presidente da Colômbia se referia a ele 
pelo seu afetuoso apelido, “Gabo”.

Em 21 de outubro de 1981, quando o Prêmio No-
bel foi anunciado, García Márquez estava morando na 
Cidade do México. Naquela manhã, os alunos de uma 
escola primária local foram reunidos do lado de fora 
da janela de García Márquez para cantar em sua ho-
menagem, e os carros buzinavam ao passar por ele nas 
ruas. Na Colômbia, a manchete do principal jornal de 
Bogotá proclamava “GABO NOBEL DE LITERATURA”. 
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Presidentes de vários países latino-americanos manda-
ram telegramas felicitando o escritor quando ele partiu 
para Estocolmo para receber o prêmio, acompanhado 
por um conjunto colombiano cuja música causou furor 
na Suécia. A festa de comemoração depois de sua apre-
sentação transformou-se num evento tipicamente sul-
americano, algo até então inédito na Escandinávia. O 
conjunto colombiano tocou até de madrugada, os con-
vidados sendo animados também por engradados de 
rum cubano mandados por Fidel Castro sob imunidade 
diplomática. No dia seguinte o governo sueco protestou 
que o consumo de tanto rum violava as rigorosas leis de 
consumo de álcool do país, e o Times londrino publicou 
um artigo com o título “Rum de Castro dá início a orgia 
antiamericana”.

No discurso mais divertido e elucidativo já feito nas 
cerimônias do Nobel, García Márquez começou descre-
vendo como “o navegador fl orentino que acompanhava 
Fernão de Magalhães na primeira circum-navegação do 
mundo manteve um meticuloso registro sobre sua via-
gem pelo nosso continente sul-americano. ... Ele relatou 
ter visto ... pássaros sem pés ... um animal com a cabeça 
e orelhas de uma mula, o corpo de um camelo, os cascos 
de um veado e o relincho de um cavalo.” O navegador 
fl orentino prosseguia descrevendo como, quando en-
contraram o primeiro nativo da Patagônia, puseram um 
espelho diante de seu rosto e ele enlouqueceu de medo 
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ao ver o próprio refl exo. García Márquez continuou: 
“Esse curto e fascinante livro, no qual podem ser perce-
bidas as origens de nossos romances contemporâneos, 
não é, de forma alguma, o mais surpreendente teste-
munho da realidade naquela época.” E citou Eldorado, 
“a terra do ouro”, registrada em mapas da América do 
Sul por mais de um quarto de milênio, sua dimensão e 
localização variando conforme dava na veneta dos su-
cessivos cartógrafos. Houve então a grande expedição 
ao norte do México em busca da Fonte da Eterna Ju-
ventude. A aventura durou oito anos, durante os quais 
seus 600 membros se viram forçados a comer uns aos 
outros até que apenas cinco sobreviveram. García Már-
quez contou como, durante o período colonial, “eles 
costumavam vender em Cartagena galinhas criadas em 
terrenos de aluvião e em cujas moelas eram encontradas 
pepitas de ouro”. A obsessão com este metal perdurou 
até os tempos modernos, quando engenheiros alemães, 
ao planejarem a construção de uma estrada de ferro cor-
tando o istmo do Panamá, concluíram que o ferro na 
região era escasso, sendo melhor então usar ouro. 

Mas o ouro foi apenas uma parte da experiência 
latino-americana. García Márquez descreveu como, es-
pecialmente seus governantes, criavam mundos parti-
culares. “O general Antonio Lopez de Santana, por três 
vezes ditador do México, perdeu a perna direita na cha-
mada Guerra dos Pastéis e enterrou-a com pompas fú-



 INTRODUÇÃO    15   

nebres.” Depois houve o general García Moreno, que go-
vernou o Equador como ditador durante 16 anos: mesmo 
após sua morte, “seu corpo, vestindo uniforme completo 
e couraça com medalhas, sentava-se no trono presiden-
cial”. A selvageria e o dom de fazer descobertas felizes 
por acaso coexistiam no general Maximiliano Hernández 
Martínez, ditador de El Salvador. Seguidor convicto do 
misticismo benigno da teosofi a, não viu contradição al-
guma em ordenar o massacre de 30 mil camponeses; tam-
bém inventou um pêndulo que detectava se suas refeições 
estavam envenenadas; como medida preventiva durante 
um surto de febre escarlate, ordenou que todas as ruas 
fossem drapeadas com papel vermelho. Segundo o escri-
tor, vestígios desses hábitos perduram até hoje. A estátua 
que orgulhosamente homenageia o general Francisco 
Morazán na praça principal de Tegucigalpa, Honduras, 
é, na verdade, uma representação do marechal Ney, do 
exército de Napoleão, comprada em Paris numa liquida-
ção de um depósito de estátuas. 

O tom de García Márquez se tornou mais sombrio 
ao evocar a história contemporânea da América Lati-
na, com suas injustiças, horrores e derramamento de 
sangue, dos quais a Europa estava fi nalmente tomando 
consciência. “Nós testemunhamos, numa escalada nun-
ca vista, o surgimento de uma consciência dos espec-
tros da América Latina, a grande terra natal de homens 
iludidos e mulheres histéricas, cuja infi nita teimosia é 
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confundida com lenda.” Numa exasperação próxima do 
desespero, exclamou: “Nós nunca tivemos um momen-
to de serenidade!”

A história do lugar, combinada com sua literatura, 
disse García Márquez, vive além do registro da página es-
crita, em cada um de seus habitantes, passados e presentes. 
Márquez falou dos mendigos e profetas, músicos e poetas, 
soldados e malandros de sua Colômbia natal, “todos nós 
criaturas daquela desordenada realidade”. Confrontado 
com tal vida, esse povo pouco necessitava de imagina-
ção. O que faltava eram os “recursos convencionais para 
tornar nossa vida crível”. Isso, enfatizou, era a solidão 
à qual se referiu no título de sua obra mais famosa. Ao 
julgar a América Latina, a Europa aplicava seus próprios 
modelos, alienando ainda mais esse povo condenado à 
solidão. Ao agir assim, os europeus preferiam esquecer 
“a fértil loucura da juventude” que um dia inspirara sua 
própria cultura. Os pacífi cos suíços, que hoje produzem 
queijo e relógios cuco, haviam sido os piores mercenários 
da Europa, saqueando os tesouros da Roma renascentista 
numa orgia de sangue. Retornando ao presente, García 
Márquez insiste em que “esses europeus esclarecidos que 
lutam por uma terra natal maior, mais humana e justa, 
poderiam nos ajudar mais revendo os fundamentos da 
forma como nos veem”.

O discurso de García Márquez ao receber o Prêmio 
Nobel foi um pedido por uma correta compreensão de 
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seu imprevisível continente, compreensão que viria me-
lhor ouvindo-se a voz de seu povo. Essa voz tinha lugar 
no mundo; e na literatura, como na vida, não havia sido 
facilmente alcançado. A luta para se encontrar e se fazer 
ouvir havia sido longa.

A literatura latino-americana pode ser vista como o 
prolífi co inconsciente da literatura mundial: exótica 
quando confrontada ao realismo da visão norte-ameri-
cana, pródiga e fecunda se comparada com a literatura 
europeia, vigorosa e impetuosa diante da asiática, ape-
sar de uma sofi sticação latina quase decadente evitada 
pela literatura africana emergente. Nunca foi primitiva, 
porém desde seus primórdios foi coberta por um lirismo 
ligeiro, quase infantil, que sempre conservaria.

Não surpreende que a primeira grande fi gura mo-
derna dessa literatura, que lhe deu uma voz própria
característica, foi um poeta. O que surpreende é este 
poeta ter surgido da problemática obscuridade tropical 
da Nicarágua do século XIX e não dos mais tradicio-
nais salões de Buenos Aires, cuja riqueza e desenvol-
vimento econômico então  já começavam a ultrapassar 
o da “mãe-pátria” Espanha. A América Latina havia 
se libertado de seus colonizadores no início do século, 
no entanto a infl uência cultural da Espanha persistira. 
Agora, ela começava a diminuir, e o continente precisa-
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va de uma identidade cultural própria, que expressasse 
sua individualidade e as diferenças em relação tanto à 
Europa quanto à América do Norte.

Rubén Darío nasceu em 1867 em Metapa (hoje 
rebatizada Darío em sua homenagem), uma pequena 
cidade nas montanhas centrais da Nicarágua. O país ha-
via conquistado a independência há menos de 30 anos e 
só recentemente, após expulsar um aventureiro do Ten-
nessee que havia se autodeclarado presidente, conse-
guira estabilidade. Darío foi uma criança prodígio; aos 
14 anos já compunha poemas e fábulas que deixavam 
entrever uma fantástica imaginação. Aos 18, deu início 
às viagens que durariam por toda sua vida. Sua primei-
ra escala foi o Chile, na costa pacífi ca da América do 
Sul. Ali escreveu o primeiro de muitos manifestos pro-
clamando os objetivos de uma literatura inteiramente 
nova. Darío declarou: “As  palavras devem pintar a cor 
de um som, o aroma de uma tempestade...” Dois anos 
depois, em 1888, publicou Azul, seu primeiro livro de 
poemas e histórias. Este é o momento usualmente visto 
como o do nascimento do  movimento literário conhe-
cido como modernismo (denominação, como tantos 
outros rótulos, inicialmente usada de forma pejorati-
va). O modernismo varreu a América Latina e chegou 
até mesmo à Espanha, expurgando a arcaica literatura 
espanhola desse período e transformando, como nun-
ca antes, este histórico idioma. Ao invés das tradicio-
nais sentenças longas, cheias de orações subordinadas 
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e sintaxe intricada, surgiam sentenças simples, curtas, 
vibrantes, cheias de vívidas imagens originais. Mesmo 
com as muitas adesões ao modernismo, Darío foi sem-
pre seu líder e expoente.

Canta a cigarra
porque ama o sol, que na selva
seu ouro em pó fi ltra
por entre as espessas folhas.

Apesar da refrescante individualidade, sua poesia 
permaneceu fortemente infl uenciada pelo parnasianis-
mo francês, com seus ecos de beleza clássica. Os temas 
exóticos eram entremeados com mitologia antiga, e suas 
descrições se reportavam a Paris ou ao Oriente.

No regresso à América Central, a vida pessoal de 
Darío foi inundada por problemas e tragédias. Depois 
de alguns anos sua primeira mulher morreu e ele come-
çou a beber muito. Foi o começo do alcoolismo, que se 
tornaria pior com o passar do tempo. Partiu para um 
segundo casamento, com a ex-amante Rosário; mas 
essa relação rapidamente se transformou num desastre 
de ciúme e infi delidades, até o rompimento defi nitivo. 
(Rosário continuaria a persegui-lo até o fi m de seus dias.)

Em 1983, como reconhecimento por seus talentos 
poéticos, foi nomeado cônsul da Nicarágua em Buenos 
Aires. Na atmosfera cosmopolita da capital argentina, 
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sua poesia se tornou mais destacada da realidade coti-
diana, atingindo uma beleza nova e mais perturbadora. 
Sua compreensão dos grandes poetas franceses e espa-
nhóis tornou-se mais profunda, e as referências míticas 
assumiram realidade própria.

 
Eu persigo uma forma que não encontra meu estilo,
botão de pensamento que busca ser a rosa;
se anuncia com um beijo que em meus lábios pousa
o abraço impossível da Vênus de Milo.

Em 1898 viajou para a Europa como correspon-
dente estrangeiro do La Nación, jornal de Buenos Aires. 
Nesse mesmo ano os Estados Unidos fi nalmente expul-
saram os espanhóis das duas últimas colônias remanes-
centes de seu império na América: Cuba e Porto Rico. 
Darío percebeu que a ameaça à América Latina agora 
vinha do poderio dos Estados Unidos. Dedicou um 
poema ao presidente Theodore Roosevelt:

E domando cavalos ou matando tigres,
És um Alexandre-Nabucodonosor.
(És um mestre
como dizem os loucos de hoje.)
...
[os Estados Unidos] estremecem, há um profundo tremor
que perpassa as vértebras enormes dos Andes.




