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1.

Para Padilla, recordava Amalfitano, existia literatura hete-
rossexual, homossexual e bissexual. Os romances, em geral, eram 
heterossexuais. Já a poesia era absolutamente homossexual. Den-
tro do imenso oceano desta distinguia várias correntes: bichonas, 
bichas, bicharocas, bichas-loucas, bonecas, borboletas, ninfos e 
bâmbis. As duas correntes maiores, no entanto, eram a das bi-
chonas e a das bichas. Walt Whitman era um poeta bichona. 
Pablo Neruda, um poeta bicha. William Blake era bichona, sem 
sombra de dúvida, e Octavio Paz, bicha. Borges era bâmbi, quer 
dizer, de repente podia ser bichona e de repente simplesmente 
assexuado. Rubén Darío era uma bicha-louca, na verdade a rai-
nha e o paradigma das bichas-loucas (em nossa língua, claro; no 
vasto e forâneo mundo o paradigma continua sendo Verlaine, o 
Generoso). Uma louca, segundo Padilla, estava mais próxima do 
manicômio florido e das alucinações em carne viva, enquanto as 
bichonas e as bichas vagavam sincopadamente da Ética à Esté-
tica, e vice-versa. Cernuda, o querido Cernuda, era um nin fo e, 
em ocasiões de grande amargura, um poeta bichona, enquanto 
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Guillén, Aleixandre e Alberti podiam ser considerados bicha-
roca, boneca e bicha, respectivamente. Os poetas tipo Blas de 
Otero eram, via de regra, bonecas, enquanto poetas tipo Gil de 
Biedma eram, salvo o próprio Gil de Biedma, metade ninfos, 
metade bichas. A poesia espanhola dos últimos anos, excetuan-
do, embora com reticências, o já nomeado Gil de Biedma e pro-
vavelmente Carlos Edmundo de Ory, carecia de poetas bicho-
nas até a chegada da Grande Bicha Sofredora, o poeta preferido 
de Padilla, Leopoldo María Panero. Panero, no entanto, havia 
que reconhecer, tinha uns acessos de louca bipolar que o tor-
navam pouco estável, classificável, confiável. Dos companheiros 
de Panero, um caso curioso era Gimferrer, que tinha vocação 
de bicha, imaginação de bichona e gosto de ninfo. O panorama 
poético, no fim das contas, era basicamente a luta (subterrânea), 
o resultado da pugna entre poetas bichonas e poetas bichas para 
se apropriarem da Palavra. As bicharocas, segundo Padilla, eram 
poetas bichonas de sangue, que por fraqueza ou comodidade 
con viviam e acatavam — não sempre, porém — os parâmetros 
estéticos e vitais das bichas. Na Espanha, na França e na Itália 
os poetas bichas foram legião, dizia ele, ao contrário do que po-
deria pensar um leitor não excessivamente atento. O que acon-
tece é que um poeta bichona como Leopardi, por exemplo, re-
constrói de alguma maneira as bichas feito Ungaretti, Montale e 
Quasimodo, o trio da morte. Do mesmo modo, Pasolini retoca a 
bichice italiana atual, veja-se o caso do pobre Sanguinetti (com 
Pavese não me meto, era uma bicha-louca triste, exemplar único 
da sua espécie). Para não falar da França, grande língua de fago-
citadores, em que cem poetas bichonas, de Villon a Sophie Po-
dolski, apascentaram, apascentam e apascentarão com o sangue 
das suas tetas dez mil poetas bichas com sua corte de bâmbis, 
ninfos, bonecas e borboletas, excelsos diretores de revistas lite-
rárias, grandes tradutores, pequenos funcionários e grandíssimos 
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diplomatas do Reino das Letras (ver, se for o caso, o lamentável 
e sinistro discorrer dos poetas da Tel Quel). E nem falemos da 
bichice da Revolução Russa, em que, se tivermos de ser since-
ros, só houve um poeta bichona. Quem?, você se perguntará. 
Maiakóvski? Não. Essenin? Também não. Pasternak, Blok, Man-
delstam, Akhmatova? Muito menos. Só um, e tiro já sua dúvida, 
mas este sim, bichona das estepes e das neves, bichona da cabe-
ça aos pés: Khlebnikov. E na América espanhola quantas bicho-
nas de verdade podemos encontrar? Vallejo e Martín Adán. Pon-
to, parágrafo. Macedonio Fernández, talvez? Os demais, bichas 
tipo Huidobro, borboletas tipo Alfonso Cortés (se bem que este 
tem versos de bichona autêntica), bonecas tipo León de Greiff, 
ninfos embonecados tipo Pablo de Rokha (com rompantes de 
bicha-louca que teriam enlouquecido Lacan), bicharocas tipo 
Lezama Lima, falso leitor de Góngora, e, com Lezama, todas 
as bichas e bicharocas da Revolução Cubana, com exceção de 
Rogelio Nogueras, que era uma ninfa com espírito de bichona, 
para não falar, a não ser de passagem, dos poetas da Revolução 
Sandinista: borboletas tipo Coronel Urtecho ou bichas com von-
tade de bâmbis, tipo Ernesto Cardenal. Bichas também são os 
Contemporâneos do México (Não!, gritou Amalfitano, Gilberto 
Owen, não!), de fato, Morte sem fim é, com a poesia de Paz, 
A Marselhesa dos nervosíssimos e sedentários poetas mexicanos. 
Mais nomes: Gelman, ninfo, Benedetti, bicha, Nicanor Parra, 
bicharoca com um quê de bichona, Westphalen, bicha-louca, 
Pellicer, borboleta, Enrique Lihn, bicharoca, Girondo, borbole-
ta. E voltemos à Espanha, voltemos às origens: Góngora e Que-
vedo, bichas; San Juan de la Cruz e frei Luis de León, bichonas. 
Já está dito tudo. E agora, para saciar sua curiosidade, algumas 
diferenças entre bichas e bichonas. As primeiras pedem até em 
sonhos um pau de trinta centímetros que as arrombe e fecun-
de, mas na hora da verdade é uma dificuldade que Deus me 
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livre ir para a cama com seus machos. Já as bichonas parece 
que vivem permanentemente com uma estaca lhes remexendo 
as entranhas, e quando se olham num espelho (ato que amam e 
odeiam de toda alma) descobrem, em seus próprios olhos cavos, 
a identidade do Bofe da Morte. Bofe, para bichonas e bichas, é a 
palavra que atravessa ilesa os domínios do nada. Quanto ao mais, 
e com boa vontade, nada impede que bichas e bichonas sejam 
bons amigos, que se plagiem com finura, se critiquem ou se elo-
giem, se publiquem ou se ocultem mutuamente no furibundo e 
moribundo país das letras.

— Faltou a categoria dos macacos falantes — disse Amalfi-
tano quando por fim Padilla se calou.

— Ah, os macacos falantes — disse Padilla —, as bichonas 
de Madagascar que não falam para não trabalhar.
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2.

Quando Padilla tinha cinco anos sua mãe morreu, quando 
tinha doze seu irmão mais velho morreu. Aos treze decidiu que 
seria artista. Primeiro pensou em teatro e cinema. Depois leu 
Rimbaud e Leopoldo María Panero e quis ser poeta, além de 
ator. Aos dezesseis havia devorado literalmente toda a poesia que 
caía em suas mãos e teve duas experiências (um tanto lamentá-
veis) no teatro amador do seu bairro, mas era pouco. Aprendeu 
inglês e francês, fez uma viagem a San Sebastián, ao manicômio 
de Mondragón, e tentou visitar Leopoldo María Panero, mas os 
médicos, depois de vê-lo e ouvi-lo por cinco minutos, não dei-
xaram.

Aos dezessete era um rapaz forte, culto, irônico, com surtos 
de mau humor que podiam se transformar em acessos de vio-
lência. Em duas ocasiões chegou à agressão física. A primeira, 
quando passeava pela Ciudadela com um amigo, outro poeta, 
e dois jovens skinheads os insultaram. Devem tê-los chamado de 
bichas, algo assim. Padilla, que de ordinário também fazia esse 
tipo de piada, se deteve, aproximou-se do mais parrudo e com 
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um golpe no pescoço deixou-o sem respirar; enquanto o rapaz se 
esforçava para manter o equilíbrio e ao mesmo tempo respirar, 
foi derrubado por um pontapé nos testículos; seu companheiro 
tentou ajudá-lo mas o que viu nos olhos de Padilla foi superior a 
seu grau de companheirismo e optou por se afastar correndo do 
local da altercação. Tudo foi muito rápido. Antes de ir embora, 
Padilla ainda teve tempo de dar dois pontapés na cabeça calva 
do seu oponente caído. O jovem poeta amigo de Padilla ficou 
horrorizado. Dias depois, ao condenar sua atitude (sobretudo a 
agressão final, os pontapés gratuitos no inimigo no chão), Padil la 
respondeu que contra os nazistas ele se permitia qualquer capri-
cho. A palavra capricho nos lábios adolescentes de Padilla soava 
como guloseima. Mas como você sabe que eram nazistas?, ex-
clamou o amigo. Estavam de cabeça raspada, respondeu Padilla 
com ternura, em que mundo você vive? Além do mais, acrescen-
tou, a culpa é sua, se você não se lembra naquela tarde íamos 
dis cutindo sobre o amor, o Amor com maiúscula, e o tempo to do 
você só fazia me contradizer, refutando meus argumentos como 
sendo ingênuos, me pedindo que botasse os pés no chão; cada 
frase sua, que punha meus sonhos em questão, era como um 
martelo batendo no meu peito. Depois apareceram os skinheads 
e à dor acumulada, que você conhecia muito bem, se somou a 
dor da incompreensão.

O amigo nunca soube se Padilla falava sério ou não, mas a 
partir de então, em certos círculos, sair com Padilla a altas horas 
da noite se tornou uma garantia.

Da segunda vez, bateu no amante, um rapaz de dezoito anos, 
bonito mas não muito inteligente, que uma noite trocou o amor 
de Padilla pelo de um arquiteto de trinta anos, rico, também 
não muito inteligente, com o qual cometeu a burrice de sair por 
aí, pelos lugares que antes frequentava com Padilla, apregoando 
sua felicidade e uma viagem relâmpago à Tailândia e o verão na 
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Itália e um duplex com jacuzzi, coisa demais para o orgulho de 
Padilla, que tinha então apenas dezessete anos e vivia na casa 
do pai, um apartamento escuro de três quartos em Eixample. 
Desta vez, no entanto, Padilla agiu com premeditação: esperou 
até as cinco da manhã, escondido na entrada de um prédio, seu 
ex-amante voltar para casa. Abordou-o depois que o táxi partiu 
e o ataque foi violento e breve. Não o atingiu no rosto. Bateu 
na barriga e na genitália e, já caído no chão, passou a lhe dar 
pontapés nas pernas e na bunda. Se prestar queixa à polícia eu te 
mato, meu amor, avisou antes de se perder mordendo os lábios 
pelas ruas escuras.

A relação com seu pai era boa, apesar de meio distante e 
talvez um pouco triste. Os recados abruptos e enigmáticos que 
enviavam um ao outro como que sem querer costumavam ser 
mal interpretados por ambas as partes. O pai pensava que o fi-
lho era muito inteligente, de uma inteligência superior à média, 
mas ao mesmo tempo profundamente infeliz. E punha a culpa 
disso em si mesmo e no destino. O filho pensava que o pai, numa 
épo ca remota, pode ter sido ou chegado a ser uma pessoa inte-
ressante, mas as mortes na família terminaram por transformá-lo 
num homem apagado, resignado, às vezes misteriosamente feliz 
(quando transmitiam na tevê um jogo de futebol), normalmen-
te um sujeito trabalhador e sóbrio que nunca lhe exigiu nada, 
ou talvez sim, uma conversa relaxada e desimportante de vez 
em quando. E isso era tudo. Não eram ricos, mas como o apar-
tamento era próprio e o pai não gastava muito, Padilla sempre 
teve à sua disposição uma quantidade regular de dinheiro. Com 
esse dinheiro ia ao cinema, ao teatro, saía para jantar, comprava 
livros, jeans, um casaco de couro com adornos de metal, botas, 
óculos escuros, um pouco de maconha toda semana, muito de 
vez em quando alguma coca, discos de Satie, pagava suas aulas 
de filologia, o passe do metrô, seus casacos pretos e roxos, aluga-



28

va quartos no Distrito v para onde levava seus amantes, e nunca 
saía de férias.

O pai de Padilla também não saía de férias. Quando chega-
va o verão, Padilla e seu pai dormiam até tarde, com as persianas 
abaixadas e o apartamento envolto numa penumbra suave, re-
cendendo ao jantar da noite anterior. Então Padilla ia percorrer 
as ruas de Barcelona e o pai, depois de lavar a louça e dar uma 
arrumada na cozinha, passava o resto do dia vendo televisão.

Aos dezoito anos Padilla concluiu seu primeiro livro de poe-
sia. Mandou uma cópia para Leopoldo María Panero no mani-
cômio de Mondragón, guardou o original numa gaveta da sua 
escrivaninha, a única com fechadura e chave, e se esqueceu 
do assunto. Três anos depois, quando conheceu Amalfitano, ti-
rou os poemas da gaveta e lhe pediu que lesse. Amalfitano os 
achou interessantes, talvez demasiado atentos a certos formalis-
mos, mas elegantes e bem-acabados. Seus temas eram a cidade de 
Barce lona, o sexo, a doença, o crime. Num deles, por exemplo, 
descrevia em alexandrinos perfeitos umas cinquenta formas de 
se masturbar, cada uma mais dolorosa e terrível que a anterior, 
en quanto um crepúsculo de ataque nuclear cobria lentamente 
os bairros suburbanos da cidade. Em outro, narrava minuciosa-
mente a agonia do pai, sozinho no quarto, enquanto o poeta lim-
pava a casa, cozinhava, racionava os víveres da despensa (cada vez 
mais escassos), procurava no rádio emissoras que transmitissem 
boa música, lia refestelado no sofá da sala e tentava reordenar 
infrutiferamente suas recordações. O pai, claro, nunca acabava 
de morrer, e entre o sono deste e a vigília do poeta se estendia, 
coberta pelo vapor, uma ponte em ruínas. Vladimír Holan é meu 
mestre na arte de sobreviver, disse a Amalfitano. Magnífico, pen-
sou Amalfitano, um dos meus poetas preferidos.

Até então Amalfitano quase não havia visto Padilla, que muito 
raramente aparecia em suas aulas. Depois da leitura e dos comen-
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tários favoráveis, nunca mais faltou. Logo se fizeram amigos. Por 
então, Padilla já não morava na casa do pai, tinha alugado um 
estúdio perto da universidade, onde dava festas e reuniões de que 
Amalfitano não demorou a participar. Nelas, liam-se poemas e 
mais avançada a noite os convidados encenavam pequenas pe-
ças de teatro em catalão. Amalfitano achou aquilo encantador, 
como um velho e desaparecido sarau sul-americano, porém com 
mais estilo e gosto, com mais graça, como devem ter sido os sa raus 
dos Contemporâneos no México, se é que os Contemporâneos 
escreveram teatro, coisa de que Amalfitano duvidava um pouco. 
Também: bebia-se muito e às vezes um dos convidados sofria 
um ataque de histeria que costumava terminar, depois dos gritos 
e dos prantos, com o histérico e dois voluntários trancados no 
banheiro tentando acalmá-lo. De vez em quando aparecia por lá 
uma mulher, mas geralmente eram só homens, a maioria jovens, 
estudantes de Letras e de História da Arte. Também costumava 
aparecer um pintor de uns quarenta e cinco anos, um sujeito es-
tranho que só usava roupas de couro e que nos saraus permane-
cia calado num canto, sem beber álcool, fumando um atrás do 
outro pequenos baseados de maconha que tirava já enrolados de 
uma cigarreira de ouro. E o dono de uma confeitaria do bairro 
de Gracia, um gordo entusiasmado e alegre que falava com to-
dos e comemorava tudo e que era, como Amalfitano não demo-
rou a compreender, quem fazia as vezes de banqueiro de Padilla 
e dos outros rapazes.

Uma noite, enquanto recitavam um dos Diálogos com Leu
có traduzido para o catalão por um rapaz bem alto e de palidez 
extrema, Padilla dissimuladamente pegou na mão de Amalfita-
no. Este não o repeliu.

A primeira vez que fizeram amor foi numa madrugada de 
domingo, com a luz da alvorada filtrando pelas persianas abaixa-
das, quando todos já tinham ido embora e só restavam no aparta-
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mento guimbas e um caos de copos e almofadas esparramados. 
Amalfitano tinha cinquenta anos e era a primeira vez que tran-
sava com um homem. Não sou um homem, disse Padilla, sou seu 
anjo.
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3.

Em certa ocasião, recordava Amalfitano, ao sair de um cine-
ma Padilla confessou que pensava em fazer um filme num fu turo 
não muito distante. O filme se chamaria Leopardi e segun do Pa-
dilla ia ser uma biopic no estilo de Hollywood sobre o famoso e 
multidisciplinar poeta italiano. Como o que John Houston fez so-
bre Toulouse-Lautrec. O filme de Padilla, no entanto, por não ter 
um orçamento significativo (na realidade, não tinha orçamento 
algum), limitaria os papéis principais não a grandes atores, mas 
a colegas escritores, os quais trabalhariam por amor à arte em 
geral, por amor ao Gobbo* em particular ou simplesmente por 
figurar. O papel de Leopardi estava reservado a um jovem poeta 
de La Coruña viciado em heroína cujo nome Amalfitano ha-
via esquecido. O papel de Antonio Ranieri Padilla ele reservou 
para si mesmo. É o mais interessante de todos, declarou. O con-
de Monaldo Leopardi seria personificado por Vargas Llosa, em 
quem o papel, com um reforço de sombra no rosto e um pouco 

* Giacomo Leopardi tinha o apelido de il Gobbo, o Corcunda. (N. T.)
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de talco, caía como uma luva. Paolina Leopardi era para Blanca 
Andreu. Carlo Leopardi, para Enrique Vila-Matas. O papel da 
condessa Adelaida Antici, a mãe do poeta, seria oferecido a Jo-
sefina Aldecoa. Adelaida García Morales e Carmen Martín Gai-
te fariam as camponesas de Recanati. Giordani, o fiel amigo e 
confidente epistolar, por certo um tanto carola, Muñoz Molina. 
Manzoni: Javier Marías. Dois cardeais do Vaticano, trêmulos la-
tinistas, nefandos helenistas: Cela e Juan Goytisolo. O tio Carlo 
Antici estava reservado para Juan Marsé. O editor Stella seria 
oferecido a Herralde. Fanny Targioni, a volúvel e demasiado hu-
mana Fanny, a Soledad Puértolas. E depois havia alguns poemas 
que, para melhor compreensão do público, seriam interpretados 
por atores. Quer dizer, os poemas seriam aparições corporais e 
não uma série de palavras. Exemplo: Leopardi está escreven-
do “O infinito” e surge saindo de debaixo da mesa, num papel 
breve mas eficaz, Martín de Riquer, para dar um exemplo, se 
bem que Padilla duvidasse que o eminente catedrático aceitaria 
a glória efêmera do cinematógrafo. O “Canto noturno de um 
pastor errante da Ásia”, o poema preferido de Padilla, seria inter-
pretado por Leopoldo María Panero nu ou com uma sunga mi-
núscula. Eduardo Mendicutti interpretaria “A Silvia”. Enrique 
Vila-Matas: “A calma depois da tormenta”. “À Itália”, o poeta 
Pere Girau, melhor amigo de Padilla. Pensava em filmar os inte-
riores em seu apartamento de Eixample mesmo e na academia 
de um ex-amante situada no bairro de Gracia. Os exteriores em 
Sitges, em Manresa, no bairro gótico de Barcelona, em Girona, 
em Olot, em Palamós. Tinha inclusive uma ideia absolutamen-
te original e revolucionária para recriar Nápoles em 1839 e a 
epidemia de cólera que assolou a cidade, uma ideia que poderia 
vender aos grandes estúdios de Hollywood, mas Amalfitano não 
lembrava qual era.




