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Convergencia Diário de inverno

Diário de Inverno- memórias das inscrições no corpo
Winter Journal, de Paul Auster, chegou em edição brasileira em setembro último, Diário
de Inverno.  Também há uns poucos setembros na Barnes & Nobles em Nova York,
Auster  entrou  em  meio  a  grande  público,  ambiente  efervescente,  onde  nos
encontrávamos rodeados de livros e expectativa, para o reading de lançamento.
Ele vai diretamente à leitura das páginas iniciais, e o primeiro impacto se instala com
sua presença: o texto, na voz do autor. Foi mesmo uma narrativa de diário, em tom
baixo, imprimindo algo da proximidade da escrita íntima. Narrativa incomum, toda em
segunda pessoa,  o  que  aportou  o  ingrediente  que  contribuiu  para  que  em poucos
minutos se estabelecesse o clima de certa intimidade compartilhada.  Bem diferente do
que poderia ser a cena do encontro com a celebridade. Era mesmo uma leitura. Texto e
voz, e algo de entrega para poder embarcar. Paul Auster inicia: 
"Você acha que nunca vai acontecer com você, que não pode acontecer com você, que
você é a única  pessoa no mundo com que nenhuma dessas coisas jamais  há  de
acontecer,  e então,  uma por uma, todas elas começam a acontecer com você,  do
mesmo modo como acontecem com as outras pessoas."
Você? Ele,  eu? Um efeito  que joga,  embaralha  o "quem fala".  São fragmentos de
experiências,  mas  daqueles  que  disparam  em  nós  associaçōes  e  reminiscências
( como potência de pequenas madeleines de Proust). O narrador é um homem comum
entre outros, confrontado com questões que concernem a qualquer um, mas que se
inscrevem de forma singular. Narra desde o "inverno" da vida, a estação na qual se
encontra, caso a medida fosse a do tempo da vida dividido nas quatro estações. Mas
um inverno sem nostalgia, afirma o autor em entrevista.
Não é a primeira abordagem de Paul Auster que refere memórias, se lembramos  A
invenção da solidão, publicado em 1982, pouco depois da morte de seu pai. Obra que
acompanhamos com tantos outros livros como  Trilogia de Nova York, Desvarios no
Brooklin, A noite do Oráculo, Invisível, só para mencionar alguns. 
A narrativa de agora é um olhar retroativo. Em um parágrafo se trata dos seis anos, em
outro  dos  sessenta  e  quatro  (idade  em  que  começou  este  texto),  dali  para  a
adolescência,  de  novo  uma  lembrança  ou  associação.  Os  trechos  escolhidos
desenham curvas, idas e vindas, espirais que circulam. 
Mas o que faz a surpresa narrativa neste livro é o "desde onde" tudo se amarra, se
enlaça.
 O transporte que Auster escolhe: memórias tramadas a partir do corpo, um ângulo
inusitado, criando um roteiro surpreendente. No início,  esse pequeno corpo onde a
cabeça e os pés estão tão perto entre si  e ao mesmo tempo do chão, onde o que
chama a  atenção  e  compõe  o  cenário  do  mundo  pode  ser,  na  contingência,  uma
formiga (incrível lembrar/inventar/formular isso assim, essa métrica de onde nós já de
alguma forma abordamos o mundo...). "Como as coisas a que você agora não dá mais
atenção atraíam seu interesse constantemente naquele tempo: o incrível movimento das
fileiras de formigas"; e mesmo seu próprio movimento corporal - o escorregar, o balançar, o se
esquentar, todas as sensações tão comuns e ao mesmo tempo surpreendentes; o como esse
corpo aborda ou é abordado pelo mundo. 



 Marcas  singulares  de  sua história,  os  prazeres  e  as  dores,  as  paixões,  os  circuitos  que  se
impõem, repetitivos e que posicionam seu estar no mundo. Em um momento ele diz da bebida
e do fumar – "há momentos em que parece impossível deixar seus amados pequenos cigars e
frequentes copos de vinho que deram a você tanto prazer por anos". Ele diz que se (você) fosse
parar (de beber, de fumar) depois de tanto tempo, a fantasia é a de que o corpo poderia se
despedaçar,  seu  sistema  todo  parar  de  funcionar.  E  aí  a  declaração  desse  circuito  com  a
fragilidade, desta com a dor, e os recursos que encontra para enfrentar, seguir se movendo no
mundo:  "não tem dúvida de que você é uma pessoa falha e ferida, um homem que carregou
uma ferida em si desde muito cedo. Por que outra razão voce teria gasto a totalidade de sua
vida adulta sangrando (bleeding) palavras em uma página?”
Sangrando palavras em uma página ... 
Sabemos bem que a questão do estilo não é equivalente ao senso comum da "expressão" do
autor, em se tratando da arte, dos escritores. Acho interessante pensar com Giorgio  Agamben,
no texto O autor como gesto,  onde ele diz  diz da "abertura de um espaço no qual o
sujeito que escreve não termina de desaparecer".  É uma referência a Foucault com a
ideia de que "a marca do autor está na singularidade de sua ausência".
 Lacan trabalhou sobre o estilo muito perto da questão dos efeitos de uma análise, do que
sobrevém de uma travessia, da perda do objeto, e de certa "recuperação" gerando algo do gozo
de  um  exercício.  Mas  algumas  vezes  nos  deparamos  com o  trabalho  de  um escritor  onde
inevitavelmente  essa  palavra  insiste,  a  do  estilo,  e  pode  valer  a  pena nos  perguntarmos  o
porquê. Porque, na leitura desse diário de inverno?
Auster toma o caminho das cicatrizes, dos encontros incrivelmente banais do corpo no
mundo, os "encontrões", os acidentes. O que se inscreve como acidente? O choque
inesperado, coisas que não "precisavam" acontecer mas que aconteceram... Isso que
não "fecha" entre o corpo e a palavra,
A escolha de Paul Auster em escrever o que "resta" destes encontrões imprevisíveis
trazem de alguma forma a questão do Real. Do narrador que fala do precário, do que
não foi possível abarcar, do que produziu cicatrizes, da escrita que diz da memória da
vulnerabilidade "sua/minha/do outro".  Podemos acompanhar em sua narrativa, nesses
atos de escrita,  algo de certa travessia, do saber fazer em torno do vazio, ou seja, de
como o escritor se deixou tomar pela linguagem. Forma e conteúdos imbricados, a
narrativa  é  fragmentária,  dentro/fora  operando,  Auster  joga  com  o  movimento
moebiano,  notícias  de  como  o  corpo  é  atravessado  e  marcado  pela  linguagem.
Poéticamente,  "palavras que sangram".
Suas doenças, seus amores, faz até o inventário de todas as casas onde morou, como
que listando os deslocamentos do corpo, os lugares que "acolheram" essa passagem.
Desde New Jersey, as mudanças na juventude, o quartinho de estudante sem dinheiro
em  Paris,  e,  claro,  seu  Brooklin  nova-iorquino.   Das  listas,  ele  parece  ter  bem  a
dimensão: é o que se faz quando não se pode, por estrutura, abarcar uma totalidade ou
uma extensividade. A vertigem das listas, podemos lembrar o livro de Umberto Eco, a
lista como recurso para o indizível que queremos cernir, abarcar. Tentar produzir a lista
é por em cena algo do lugar do indizível, como poder enfrentar este território.
“Você gostaria de saber quem é” Pergunta que ele explora, mas com o saber de que no
centro  da  resposta  há  um furo,  inconsistência.  Conta  das  crises  de  pânico  que  o
aterrorizaram, a primeira dois dias depois da morte da mãe. Passou esses dois dias



anestesiado,  se  cobrando o fato  de não chorar,  bebendo uísque,  café,  quase sem
dormir, quando atende o telefone e a prima, neste momento dos pêsames,  insinua as
traições da mãe com relação ao pai, anos atrás. Foi demais, ele cai no chão com a dor
intensa no peito e a certeza de que ali vai morrer.
E  as  descobertas  infantis?  Uma  passagem  engraçada  e  comovente  –  deitado  na
banheira cheia de água, aos cinco anos, vendo seu pênis de um ângulo totalmente
novo; ele na horizontal vendo aquela “pequena verticalidade”, acha que a ponta bem
que parece com um capacetezinho de bombeiro... Que sorte, ele  pensa, que incrível
felicidade descobrir, naquele momento, inscrito no corpo justamente o sonho que ele
tinha de vir a ser um bombeiro! E assim Paul Auster vai abrindo este diário como quem
testemunha das incidências do inconsciente sobre o corpo.
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