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“Uma fronteira não é o ponto onde algo termina, mas, como os gregos reconheceram, a fronteira 

é o ponto a  partir do qual algo começa a se fazer presente.” 

Martin Heidegger, “Building, Dwelling, Thinking”2    

 

Resumo -  Esta leitura procura compreender os momentos transicionais da história 

cultural latino americana, a partir do olhar sobre a realidade peruana comparecente no 

discurso lírico de César Vallejo. Discute-se o choque/convivência: passado pré-incaico 

e incaico, em face do fenômeno colonizador. Ausculta as sobrevivências dessas 

historicidades na construção do discurso pós-colonial, sem os preconceitos da utópica 

restauração da memória nostálgica,  nem o assenhoramento dos marcos cristãos 

ocidentais. Em discurso fronteiriço, o poeta divisa diferentes mundos, diversas margens, 

e abre horizontes onde o diálogo, a negociação contemplem as identidades emergentes 

no continente. 

 

Abstract – The aim of this research is to understand the transitional moments of Latin 

America’s cultural history, based on the lyrical speech of the Peruvian reality, given by 

its greatest poet, César Vallejo. The main topic is the discussion about the 

confrontation/coexistence between the pre-Inca and Inca periods, characterized by their 

own beliefs, and the phenomenon of the colonialism. The study will show how that 

historicity has survived after the colonization and was used to integrate a new speech, 

which shows the future without the prejudices of the utopian imperial restoration and 

without the ownership of the occidental Christian marks of the colonization. The poet, 

in his speech, reconciles the two different views, widening the horizons and making it 

possible for the dialogue and the negotiation to include the continent emerging 

identities.   

 

Palavras-chave: memória – fronteiras – identidades. 
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2 Apud  Homi Bahbha, in opus cit. p.19 
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Qualquer abordagem que se pretenda da obra poética de César Vallejo, poeta peruano 

(1892 – 1938) não pode prescindir de olhar abrangente sobre sua emergência na 

história, na cultura e na dinâmica literária da experiência  histórica peruana e latina 

americana. 

 

Para a tentativa de surpreender seu dilema de habitante, nos planos da tradição – 

diacronicidade -, e das encruzilhadas ou fronteiras do pós-colonial – sincronicidade -,  

procuraremos percorrer o discurso instaurado nos poemas “Nostalgias Imperiales”, 

uma das divisões do livro Los Heraldos Negros, publicado em Lima, em  1918, 

projeção inicial de uma obra poética destinada a marcar a história literária e o próprio 

pensamento do continente. 

 

A aproximação que pretendemos estabelecer com o ser vallejiano tornado linguagem 

(discurso) terá como amparo teórico o conceito de fronteira, e diferença cultural, 

discutido por Homi K. Bhabha, as peculiaridades simbólicas do texto conforme a visão 

do linguista Roland Barthes,  inferências da teoria do discurso e da história cultural. 

 

Inicialmente, é preciso situar o texto em exame em sua temporalidade, sua enunciação, 

no início do século vinte, no Peru, como os demais países da América Latina, demorado 

no tempo, retalhado em fronteiras étnicas, políticas e culturais.  

 

Cada vez mais distante a viabilidade do projeto colonial, de reeditar aqui integralmente 

o modelo cristão ocidental, e padecendo o esvaimento da aspiração do éden pré-

colombiano, o poeta transita no esgarçado momento, sendo ele mesmo um ser 

distendido entre essas permanentes e irrecusáveis tensões.  

 

Descendente, pelas duas vertentes familiares de indígenas e hispânicos, sendo seu pai 

filho de sacerdote galego e índia chimu e, da mesma forma, a mãe, originaria da união 

de outro sacerdote galego com índia da etnia chimu.  Vallejo é, portanto, duplamente 

mestiço, um “cholo” como são denominados os índios aculturados e os mestiços na 

América de colonização espanhola. 

 

Nasceu em Santiago de Chuco, serra peruana, departamento de La Libertad. Aí recebeu 

a iniciação escolar que se completou em Lima e  na capital do departamento, Trujillo. 
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Em razão de incompreensões do meio cultual peruano, conflitos pessoais e cruéis  

perseguições políticas viajou para a França e lá permaneceu até a precoce morte em 

1938. Militou como intelectual no movimento comunista europeu, esteve na União 

Soviética várias vezes, integrou-se à resistência republicana durante a Guerra Civil 

Espanhola. Escreveu contos, teatro, crônicas e ensaios, mas é mundialmente 

reconhecido por sua invenção poética inovadora. 

 

A obra de Vallejo é um “corpus” riquíssimo para o estudo da dimensão do exílio, 

comum aos intelectuais latino americanos que emigram para a Europa, e seu discurso 

fronteiriço, expressão de múltiplas margens, contempla  a travessia entre o rescaldo do 

mundo pré-colombiano, o choque da colonização e os dilemas pós-coloniais vividos 

pelos povos e culturas da América. Esse processo não é algo homogêneo, implica,  

como esclarece Bhabha, na conjugação da diferença, das experiências intersubjetivas, 

interstícios e entre - lugares, onde o dialogo pode ser antagônico, conflituoso. 

 

Os textos de César Vallejo que passaremos a examinar, numa leitura inapelavelmente 

recriativa, constituem um recorte de constatação “trílcica”, doceamarga, da 

junção/ruptura desses universos, com toda sua carga de nostalgia, de perda e 

ressentimento, onde intuir ou divisar o real não autoriza qualquer epifania. Aí, o 

discurso do poeta é o possível testemunho, única e real existência. 

  

“Nostalgias Imperiales” reúnem quatro sonetos que, no simples aspecto formal, 

acrisolam a coincidência das vertentes literárias modernistas e pós-modernistas, entre 

elas, visíveis traços românticos e simbolistas, numa estética tardia com referência às 

vanguardas circulantes à época nas metrópoles. 

 

Acolhe heranças de Rubén Dario, Herrera e Reissig, ao “novomundismo” de Chocano e 

outros cultores de um sentimento enredado no imaginário que anseia por uma 

restauração, com o retorno do Inca e um final acerto de contas com o colonizador. Entre 

eles, José Maria Arguedas, Juan Ossio, Alberto Flores Galindo e Manuel Burga.3 

 

                                                 
3 Vigil, Ricardo Gonzalez, in Los Heraldos Negros, nueva edición crítica, Industria Grafica Laibertad 
SAC., Trujillo, 2005. 
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 Vallejo, entretanto, com estro medular e próprio, no dizer de Ricardo Gonzáles Vigil: 

“andiniza, (seu discurso) lo llena de sensibilidad indígena” e, como autêntico “vate” ou 

“heraldo”, anuncia uma nova fala capaz de dar voz e sentido ao futuro, no que, se 

distancia originalmente de seus coevos.  

 

É um texto esteticamente tardio, mas de inquietante tremor prospectivo, expressão 

adequada à circunstancialidade do autor, com um braço estendido à ancestralidade e 

outro tocando no presente as pulsações futuras que proclama o  “heraldo”. Conforme 

anunciado por Antenor Orrego em seu prólogo a Los Heraldos Negros. 

 

O primeiro texto, carregado de imagens visuais evocadoras de sincrética nostalgia, mira 

em panorâmica a paisagem de Mansiche, lugarejo próximo a Trujillo, no norte peruano. 

Identifica Mansiche como um lugar de memória, capaz de fazer emergir as lembranças 

da serra peruana e também da costa, decantadas no mosto das civilizações chimu, 

incaica e hispânica. Esses sítios não são “lócus” geográficos, mas lugares de 

ancestralidade, memória e identidade. Mansiche é, pelo mesmo deslizamento de 

significado, local de evocação/invocação, de presentificação do morto, mas também de 

possível renascimento. 

 

Em mansiche o geográfico (paisagem) se converte em simbólico, nas ilimitadas 

decodificações possíveis do discurso. Coexiste a memória que não descansa, os mitos 

enraizantes e os sonhos que anseiam pelo contínuo, infensos ao silêncio e à morte. 

 

Transcrevemos aqui o primeiro texto que aparece como “overture”  do concerto 

vallejiano. Preferimos trabalhar sobre a escrita original, castelhana/peruana, já que 

certos aspectos da dinâmica interna da linguagem poética não serão aqui considerados, 

para não enveredarmos nesse breve estudo nas intrincadas questões de tradução do texto 

poético. Vamos nos deter nas possibilidades significantes que nossa competência de 

recepção poderá alcançar no desvelamento resvaladiço do texto. 

 

                        I 

 

 

Em los paisages de Mansiche labra 
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imperiales nostalgias el crepúsculo; 

y lábrase la raza en mi palabra, 

como estrella de sangue a flor de músculo. 

 

El campanário dobla...No hay quien abra 

la capilla... Diríase un opúsculo 

bíblico que muriera en la palabra 

de asiática emoción de este crepúsculo. 

 

Un poyo con tres potos, es retablo 

en que acaba de alzar labios en coro 

la eucaristia de una chicha de oro. 

 

Más allá, de los ranchos surge al viento 

el humo oliendo a sueño e establo, 

como se se exhumara un firmamento 

 

 

Naquelas paisagens míticas de Mansiche, que ainda guarda em ruínas testemunhos do 

passado imperial, o poeta animizando o crepúsculo, encarrega o momento de delíquio 

do dia do  mister de lavrar as saudades imperiais, invocar pelo poder da memória a 

agência da raça. Na palavra a sobrevivência, a estuância vital presentificada no 

simbolismo carnal da “flor de músculo”. 

 

Em contraponto com esta espécie de floração, emersão  da raça antiga, o segundo 

quarteto abre espaço a uma espécie de ausência sem fala. Na cena, embora o 

campanário dobre, não há quem abra a capela e o poeta metaforiza em lírica hipótese da 

morte do opúsculo bíblico, a morte da palavra, consumida de asiática emoção 

crepuscular. É evidente a referência  ao crepúsculo do sacrifício cristão, a morte do 

arauto da anunciação evangélica, e o emudecer da crença, secundária, plano de fundo do 

cenário evocativo. 

 

O primeiro terceto retoma signos de ancestralidade. Aí comparece o “poyo”, com três 

“potos”  simulando um retábulo cerimonial pagão, onde a eucaristia consiste na libação 
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de uma “chicha de oro”. No poema, libação é um gesto coral, múltiplo, sinérgico, como 

o alçar renascente da raça. 

 

 Finalmente, a paisagem humanizada pelos “ranchos”  acolhe a emanação telúrica, 

campestre, da fumaça cheirando a sonho e estábulo, porém capaz de sugerir 

transcendência - a exumação de um firmamento. Aí se entrevê uma forma de superação, 

onde os opostos da queda imperial e do colonial sobreposto emergem novos no discurso 

unificado no epifânico sem limites. 

 

O poema é continente, significante rico do encontro  e do desencontro, da fronteira 

simbolicamente lavrada em penumbra capaz de revelar/ocultar a aspiração de uma 

possível transmutação, onde passado e presente permeáveis se toquem, dialoguem, 

negociem, em favor de um futuro sem fronteiras, aqui invocado como “firmamento”. 

 

 

I I 

 

 

La anciana pensativa, cual relieve 

de un bloque pré-incaico, hila que hila; 

en sus dedos de Mama el huso leve 

la lana gris de su vejez trasquila. 

 

Sus ojos de esclerótica de nieve 

un cego sol sin luz guarda y mutila...! 

Su boca está en desdén, y en calma aleve 

su cansancio imperial talvez vigila. 

 

Hay fícus que meditan, melenudos 

trovadores incaicos em derrota, 

la rancia pena de esta cruz idiota, 

 

Em la hora em rubor que ya se escapa, 

y que es lago que suelda espejos rudos 
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donde náufrago llora Manco Cápac 

 

 

Neste segundo soneto Vallejo captura um momento de singularidade mnemônica, em 

seu discurso poético o passado transita até o presente sem estagnações. Nas imagens da 

anciã que fia captura e expõe a sucessividade como uma corrente - manancial 

ininterrupto – que não hospeda secções estanques ou empoçamento temporal. 

 

Assume a feição de um relevo incaico que condensa em pedra discursiva, em 

deslizamento feérico dos significados, a memória ancestral desse estofo da experiência 

latino americana, que é seu passado pré-colombiano, no caso do Peru, a memória pré-

incaica, fundida à absorvente expansão do Tahuntynsuio. 

 

Os dedos de Mama e o fuso que fia recuperam a força geratriz e condutora do fio da 

vida, da lembrança, da história. Observe-se que a Mama não tece.  Era também trabalho 

seu. De fato, tecer significa armar a trama, construir. Fiar, por seu turno, apenas 

assegura a continuidade, o roteiro do labirinto, ou preserva, no fio, a possibilidade 

inesgotável de novos tecidos, a ligação inexorável da memória. 

 

Tosquia a lã cinza de sua velhice, que é a velhice da raça. A Mama, no segundo quarteto 

do poema, recobre-se de significados embotantes, que ocultam: “ojos de esclerótica de 

nieve” que “ um ciego sol sin luz guarda y mutila...!” Seu ricto é de desdém e calmo 

desprezo, quem sabe, deplorando o cansaço imperial. Na atmosfera de névoa sente-se 

cada vez mais esvair-se a memória ancestral que, a princípio, aparece imperecível em 

relevo pétreo. 

 

No próximo bloco do poema, primeiros tercetos, confrontam-se na encruzilhada 

discursiva os ficus que encenam trovadores ( portadores de palavra,  de discurso) em 

derrota, silenciados. Meditam mudos a pena de “esta cruz idiota”, estabelecendo 

enfaticamente o encontro contrastante dos mundos imperial e colonial, coabitantes 

belicosos da memória. 

 

Finaliza este poema com pungentes imagens da debacle indígena, como um rubor que se 

escapa ( a luz crepuscular), para tornar-se um lago, fronteira luminosa, onde se soldam 
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“espejos rudos” para acolher o choro de Manco-Cápac, juntamente com Mama Ocllo 

Huaco fundador mítico do império inca. 

 

O espelho que mira o espelho rudemente seria o écran a encapsular a simultaneidade 

dos dois mundos, refletindo na queda a persistência trágica do sonho restaurador, ou 

para Vallejo, a sucumbência imperial e o alvorecer de uma nova vida a ser expressa 

também em nova linguagem, em novo discurso. Nesse iter, o poeta apenas balbucia. Vai 

soletrar e cantar em trabalhos futuros. 

 

 

III 

 

 

Como viejos curacas van los bueys 

camino de Trujillo, meditando... 

Y al hierro de la tarde, fingen reyes 

que por muertos dominios van llorando. 

 

En el muro de pie, pienso en las leyes 

Que la dicha y la angustia van trocando: 

ya en las viudas pupilas de los bueys 

se pudren sueños que no tienen cuándo. 

 

La aldea, ante su paso, se reviste 

de un rudo gris, en que un mugir de vaca 

se aceita en sueño y emoción de huaca. 

 

Y en el festín del cielo azul yodado 

gime en el cáliz de la esquila triste 

un viejo coraquenque desterrado 

. 

 

 Vejamos este terceiro poema. Repetindo a forma rígida de soneto, abre inquietantes 

janelas que desbordam da prescrição da poética romântico-simbolista, pela presença 
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libertária da consciência do poeta encarnada na linguagem. Aprofunda a expansão da 

saudade imperial (nostalgia), sentimento de perda que atinge até a representação dos 

animais, como comenta Ricardo Gonzáles Vigil na edição crítica de Los Heraldos 

Negros. 

 

Para ele, Vigil, os bois, o pássaro mítico coraquenque, ou corequenque4, todos velhos 

como a anciã do soneto II, desfrutam do ambiente crepuscular. Marcham para Trujillo 

meditando, como os bois de Guimarães Rosa, em Conversa de Bois, que filosofam 

enquanto puxam o carro. Mas os bois de Vallejo não são filósofos, evocam reis jungidos 

à canga que atravessam seus mortos domínios chorando. 

 

O eu poético se intromete no cortejo que representa para ponderar sobre as leis,  as 

permutas da sorte (fortuna) e da angustia e os sonhos que apodrecem em suas pupilas. 

Sonhos intemporais. A aldeia então se cobre de rude cinza ante os passos dos bois, que 

despertam lembranças em seu mugir de vaca. Os bois já não são touros, emoções 

sagradas de um templo antigo. Seres despojados de suas qualidades viris, também são 

intermédios, divididos entre as bordas contrastantes da origem e da ocorrência atual. 

Berram como vacas. Castratti de uma melopéia recorrente de memória. 

 

Par completar esta dramática cena de saudade e perda, encerra-se o poema com sugestão 

de um festim, céu azul, iodado, onde geme num cálice a tosquia triste. Esta imagem é 

muito rica de simbolismo e parece ter sido escolhida para representar o rescaldo de 

antigos cultos pré-hispânicos. O eu discursante incorpora a saudade do perdido império, 

o Tahuantynsuio, sucumbido ante o símbolo do sacrificial e celebrativo cristão. Isso se 

acentua, além dos inapagáveis signos de derrota. O gemido,  o pássaro mítico 

“coraquenque desterrado”, de cujas asas se retiravam as penas que ornamentavam a 

fronte do inca, um símbolo de realiza. Aqui também em desabrigo, desterro, acentuando 

de maneira dramática o declínio incaico no atritar dos dois mundos em corrosão mútua. 

 

Torna-se inevitável a visão de uma fronteira que não logra dividir eficazmente, mas 

erige margens interpenetrantes, crepusculares,  onde o tempo, o território e a cultura se 

embebem de diferentes fluidos. Já não é o que sempre foi e ainda não é o que 

                                                 
4 In opus cit, p. 209 
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possivelmente virá a ser. Talvez insinue um caldo germinal para a gestação propícia do 

novo. 

 

Vamos concluir esta etapa da leitura com  IV e último texto das Nostalgias Imperiales. 

Transcrevemos a seguir, para exercitar sobre ele nosso olhar e leitura reconstrutivos. É 

claro que o fazemos ao nível da nossa experiência, com os recursos que estão ao nosso 

alcance, de forma que na autonomia reconhecida do discurso, inúmeras outras leituras  e 

hermenêuticas poderão ser experimentadas. Eis o texto: 

 

 

IV 

 

 

La Grama mustia, recogida, escueta 

ahoga no sé qué protesta ignota: 

parece el alma exhausta de um poeta 

arredrada en un gesto de derrota. 

 

La Ramada ha tallado su silueta, 

cadavérica jaula, sola e rota, 

donde mi enfermo corazon se aquieta 

en un tédio estatual de terracota. 

 

Llega  el canto sin sal del mar labrado 

en su máscara bufa de canalla 

que babea y da tumbos ahorcado! 

 

La niebla hila una venda al cerro lila 

que en ensueños miliarios se enmuralla, 

como un huaco gigante que vigila. 
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Neste texto o poeta encaminha seu olhar para Trujillo, vendo a cidade a partir de seu 

arredor sugestivo de evocações arcaicas. Mansiche é o lugar icônico do rescaldo 

imperial e uma espécie de atalaia que vigia os dois mundos. 

 

Abrindo-se para Trujillo, o discurso vallejiano inclui o centro histórico e cultural 

nortense na representação da ponte, da fronteira. Trujillo é uma cidade litorânea, que 

recebeu um dos primeiros impactos da colonização e onde as culturas, chimu, e mochica 

já permeavam sotopostos ao tecido  incaico. 

 

Trujillo, situada no litoral deserto, reúne traços pertinentes à costa e à serra. Sempre foi 

um importante centro comercial, enclave da colonização no norte do país. Sua condição 

de travessia ou fronteira é perceptível no ímpeto do processo colonizatório e na sua 

geografia que une a costa à serra e facilitava imemorialmente o trânsito de produtos, 

pessoas e experiências, esgarçando para europeus e ameríndios suas imagens 

tradicionais, construindo através do tempo novas identidades. 

 

É neste lócus imemorial que Vallejo desenha a litania final de seu discurso transeunte. 

Menciona La Grama, um campo de esportes rústico de Trujillo, bastante familiar ao 

poeta, para escancarar seu pesar e remordimento ante ao fragor e atritar dos dois 

mundos. 

 

A cancha esportiva se mostra melancólica, (des) animada, recolhida e apequenada, 

como se afogasse, calasse algum tipo de ignoto protesto. É imagem desoladora. Mais 

ainda, quando comparada à  alma exausta de um poeta, afastada em num gesto de 

derrota. O trovador incaico agora possivelmente também silenciado. Divisa La Ramada, 

a única tribuna, com silhueta cadavérica de jaula. Para lá o poeta acomoda seu coração 

de forma solene, desolada “en un tédio estatual de terracota”. A fala se transfere para o 

testemunho mudo, na imagem que se exila no barro ancestral, a terracota. 

 

No primeiro terceto deplora o canto “sin sal del mar labrado”. Verdadeiramente é o 

mar, que ao ser violado e conquistado pelos navegantes, perde sua neutralidade original, 

para converter-se em personagem protéico, convulso, com máscara bufa e trejeitos de 

bêbado em cambalhotas de enforcado. 
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Finaliza o poema, que também encerra a série nostálgica, como no início, em imagens 

esfumaçadas. A névoa que fia uma venda ao monte lilás que vai se amuralhar em 

sonhos de distâncias.  A muralha de sonho talvez represente última defesa e proteção 

contra a inexorável corrosão do Império, desgastado nas ruínas e empalidecido na 

memória. 

 

 Primeiro lanço de passagem impostergável sob a vigilância da memória, na 

representação de um objeto emblemático para a cultura pré-hispânica. O “huaco 

gigante”  que vigia. Imenso olho do passado que conheceu as formas, as vozes e as 

épocas e pode contemplar este lance transitório. 

 

Intuímos que  não obstante a cruenta luta que se arma entre as potestades dos impérios, 

dos colonialismos, quedas e ascensões das culturas, é possível a enunciação de um 

mundo novo. Uma nova América que não pode ser mais a restauração do mundo 

imperial pré-hispânico, nem a recepção plena dos modelos coloniais, como anuncia 

Antenor Orrego, um dos líderes do “Grupo do Norte”,  a que se filiou Vallejo. 

 

Emuralhados espreitam, como vaticina o poeta, o advento de novas vozes, palavras 

novas de um idioma autônomo que, na América, apenas se ousa balbuciar. Para o norte 

ponta o discurso auroreal de Vallejo, como o vate que tem um pé sobre a rocha ancestral 

e outro na névoa do futuro, corpo em lenta e dolorosa modelagem. 

 

 

Em conclusão, nossa leitura pôde caminhar pela estrada do discurso vallejiano que, a 

partir de uma peculiar experiência histórica, se alarga para coincidir com a fala das 

memórias e das identidades do Peru e da América Latina. Presente entre margens e 

fronteiras, o poeta não se mostra dividido, mas integrado a uma torrente de pletoras 

arcaicas que não querem morrer e os vagidos de uma nascente humanidade. 

 

A força pungente de seus versos apela à saudade, nostalgia da debacle indígena, a 

permanência de seu imaginário, das representações que ainda ornam os andrajos da raça 

e fermentam as rebrotos que são, ao mesmo tempo, fim e começo. Assinale-se que em 

sua estesia, na excelência da competência discursiva do poema, Vallejo acena para a 

superação das fronteiras como limites. É possível intuir de sua palavra e de seus 
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silêncios que no futuro estarão falando todos os mortos num mundo recriado, em um 

idioma que os povos da América Latina, por seus vates, apenas começam a balbuciar. 

Sendo Vallejo um dos heraldos a articular comovidamente este nascente silabário. 
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