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O sofrimento, pensou, deveria pesar alguma coisa, 
deveria ter um peso específico, próprio, deveria ser 
visível como um mineral, aliás, inexistente, um valor 
imutável no qual se teriam armazenado os cadáveres, 
o sangue, as feridas, as enfermidades, as humilhações, e 
que permaneceria nos campos de batalha, nas cadeias, 
nos lugares de execução e nos hospitais, um monumento 
que não significaria o mesmo, sempre, e em todas as 
partes.

Cees Nooteboom

Os moralistas, mesmo antes de Montaigne, assinalaram 
que o recém-nascido é suficientemente velho para 
poder morrer. 

George Steiner





Oreja de Perro é o nome pelo qual se conhece uma zona 
localizada em La Mar (Ayacucho) que inclui vários casarios, 
alguns deles de muito difícil acesso. Embora, lamentavelmente, 
o lugar tenha sido, de facto, muito castigado pelo terrorismo 
na década de oitenta, todos os dados sobre a zona, os lugares 
mencionados e as personagens que aparecem neste romance 
são fictícios. 





Hoje, apareceu outra vez a notícia do homem que per-
deu a memória logo depois de matar a esposa e o filho num aci-
dente.  

É sempre o mesmo: basta que um meio de comunicação 
publique um artigo para que os demais o repitam até torná-lo 
insignificante. 

A entrevista que lhe fiz foi, de longe, mais comovedora e 
sem necessidade de dramatismos; só um homem diante da sua 
memória em branco. 

Leio a notícia enquanto espero pelo autocarro que me 
levará até Oreja de Perro. A zona mais deprimida do país, se-
meada de valas comuns, de intrincado acesso, escrevo no meu 
bloco. A mais castigada pelo terrorismo, a mais miserável, fria, 
hirta…, que aborrecidas são as palavras.

Anotação no caderno: Aquele terno asteróide instalou-se 
na nossa cama de repente, sem janelas, nem paredes rachadas, 
como uma ponta de sonho introduzindo-se na realidade. O In-
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truso, o Súbito, O Recém-Chegado. Afundado no meio do colchão, 
Paulo parecia resplandecer. Mónica e a sua mãe preparavam o 
berço no quarto do lado. O seu quarto. A minha missão era vigiar 
o recém-nascido para que não rolasse pela borda da cama em 
direção ao chão sem tapetes. Afinal, nada fora do comum. Mas 
extraordinário. 

O pior de Oreja de Perro é o silêncio.
Um silêncio carregado de moscas.
Dei-me conta de imediato. Mal atravessámos a rotunda 

pedra que dá as boas-vindas, o final de um caminho polvoroso e 
estreito, soube do silêncio.

A viagem foi um desastre. Mas, quando não é desastroso 
viajar? O autocarro, sete horas até um lugar próximo de Oreja 
de Perro, os saltos, o inapropriado da música tropical no meio 
dos outeiros: outro desastre. 

Partilhei a viagem com Scamarone, além de um homem 
com aparência de padre e de hálito carregado e uma dúzia de 
camponeses.  

Todo o caminho com as jantes resvalando pelo lodo e o 
campo ressequido, sobre o qual, às vezes, víamos desfilar umas 
vacas escanzeladas e de escuras patas tortas.

Náuseas. Náuseas todo o tempo.
Há algo de profundamente errado nas viagens. Mover-se 

do ponto A ao ponto B. Optar sempre pela linha reta.
Esta vez tivera preferido não viajar. Mas o editor do jor-

nal onde trabalho não teve dúvidas na hora de me encarregar 
da comissão de Oreja de Perro.   

O lugar era um casario anónimo, até que a Comissão da 
Verdade o mencionou no seu parecer. Aí se lê que na zona abun-
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dam valas clandestinas. E que os ronderos1 do povo são os úni-
cos que conseguiram vencer o terrorismo sem ajuda da polícia. 

Nunca uma autoridade chegou até cá. Nem sequer um 
tenente alcaide. Agora, o próprio presidente Toledo escolheu a 
zona para iniciar um programa de distribuição de dinheiro para 
camponeses.

O meu editor informou-me que o jornal estava decidido 
a apoiar a Comissão da Verdade. Por isso, cobriria este ridículo 
intento populista de um presidente que já se vai do governo e 
cujo partido não tem nenhuma oportunidade nas eleições; um 
populismo carente de objetivos concretos, salvo a vaidade. 

A conjuntura é óbvia. Nos últimos meses, alguns meios 
de comunicação reiniciaram o ataque direto contra a Comissão. 

Primeiro, disseram que os comissionados se prestavam 
a uma caçada às bruxas, que as sessões eram uma casa de sabo-
neteira onde quem não caía escorregava2. Logo, que o seu fim 
era uma vingança política contra o governo de Fujimori. A sua 
existência apenas serviria para atiçar o fogo de velhas desa-
venças. 

Tentando ultrapassar essas desconfianças, o governo 
acrescentou a palavra «reconciliação».  

Comissão da Verdade e da Reconciliação.

As aborrecidas palavras.

Umas semanas depois, as críticas abriram uma nova 
frente.

Agora, o tema era o dos altos salários que ganhavam os 

1 Nota da Tradutora: No original; Ronderos são membros de uma patrulha camponesa, uma antiga forma 
de segurança baseada na comunidade.
2  Nota da Tradutora: Ditado popular - En casa del jabonero, el que no cae, resbala.
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membros e colaboradores da Comissão.  
Publicaram-se as planilhas nos jornais adversários. 
PLANILHAS DOURADAS, diziam os títulos da primeira 

página. Assessorias de dez mil dólares mensais. Esquerda ca-
viar. 

Quando se tornaram públicos os relatórios preliminares 
da Comissão, pude ler que, na realidade, se culpavam os terro-
ristas do Sendero Luminoso3 e o MRTA4 da maior percentagem 
de crimes.

Acusavam os terroristas de uma alta cifra de crimes, uma 
cifra inaudita para quem estava convencido de que a responsa-
bilidade ia ser, pelo menos, compartida em cinquenta por cento 
com o exército.

Scamarone, almoçando num restaurante de ementa per-
to do jornal, disse-nos, aos que estávamos aí um dia, que esta-
va seguro de que a Comissão encobria os militares por expresso 
pedido do governo.

Discutiu-se o ponto acaloradamente.
Eu não tinha nenhuma opinião a respeito.

Por aqueles dias, um canal de televisão por cabo tinha-se 
dedicado a transmitir, sem interrupções, as tediosas jornadas 
da Comissão, onde se escutavam os depoimentos das vítimas.

Desde camponeses analfabetos até viúvas, todos de pé 
em frente a um estrado, desde o qual meia dúzia de intelectuais 
escutavam atentamente e, às vezes, tomavam notas. 

Que semblante convincente podiam pôr eles diante das 

3 Nota da Tradutora: Organização terrorista de inspiração maoísta, fundada em finais da década de 1960 
por alunos e professores da Universidade do Peru, em especial da província de Ayacucho.
4 Nota da Tradutora: Movimento Revolucionário Túpac Amaru – grupo guerrilheiro peruano, fundado 
em 1984, de inspiração Marxista-Leninista. 



Um lugar chamado Oreja de Perro Iván Thays

17

câmaras que lhes faziam aproximações? 
Indignação, horror, incredulidade.
Curiosidade, sem dúvida; também curiosidade.
E assombro.
Os detalhes abundavam. Algumas testemunhas inclusive 

ensaiavam algo de mímica. Cortavam pescoços com um afiado 
dedo silvando no ar. Sedeavam espingardas imaginárias.

Havia lágrimas.
O medo, o crime.
Mónica advertiu-me de que me estava a alienar.
Passava horas a ver as declarações na televisão. Reco-

nheço que, ao princípio, o fazia por morbidez.
A campanha do meu jornal em defesa da Comissão per-

mitiu-me dar uma conveniente volta à minha curiosidade. 
Finalmente, entendi que a minha obsessão ia por outro 

lado. Não podia despegar-me do espetáculo, aquele do desco-
brimento da natureza humana.  

Era um striptease. 
Em cada testemunho, percebia o funcionamento de um 

artefacto humano, a alambicada armação da maldade, instalada 
entre aquelas curiosidades e exposta diante dos nossos olhos. 

A maldade ouvindo-se como um assobio junto à respi-
ração de todos os que formávamos parte desta história; todos, 
incluindo os simples observadores como eu. 

Ou mais ainda: o espetáculo era sobretudo para nós. 
Estava convencido disso.
Nas declarações aos jornais tornava-se óbvio que ao pre-

sidente da Comissão, um filósofo e reitor universitário, lhe pre-
ocupava o tema da Verdade.

A mim, o tema que me atraía era o do Mal. 
 Quer dizer: é isto o ser humano?
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Cheguei a perguntar isso mesmo a Mónica num dia em 
que se sentou a meu lado para partilhar o televisor. 

É isto o ser humano, Mónica? 
A pessoa que depunha nesse dia não estava muito ins-

pirada. Perdia-se, aos gritos, pedindo justiça, gritos previsíveis 
e – dado o contexto – até pleonasmos.

Nada de solvência, nada de mímica, carência de histrio-
nismo.   

Mesmo para fazer um depoimento desta natureza havia 
que atuar um pouco. Ou, melhor dito, sobretudo quando se quer 
dizer uma verdade tão grave como aquela, deve-se saber fingir. 

Apenas mediante uma representação convincente nos 
podemos aproximar do facto objetivo, real, do terror e da cruel-
dade. Mas a testemunha daquele dia limitava-se a responder 
com monossílabos às perguntas da Comissão e a, logo depois, 
chorar. 

Mónica acabou por aborrecer-se.
A mim, pelo contrário, o cansaço que senti ao ver um ator 

tão obtuso inspirou-me. 
Tinha passado semanas a ler as transcrições dos depoi-

mentos num gabinete do jornal. Tinha, nos meus cadernos, uma 
grande quantidade de notas que tomara.

Frases em voo. Imagens. Ideias.
Também gravava as transmissões em vídeo. Retrocedia, 

às vezes, para transcrever parágrafos inteiros.
Um dizia: «Fui voltear cadáveres ao Fogareiro, havia mi-

lhares de cadáveres aí, de todo o tipo, de todas as classes, havia 
camponeses com o seu poncho, havia gente com calças, meni-
nas de todos os géneros, volteando, volteando, mas nunca en-
contrei a minha mamã.» 

Outro: «Arrombaram a casa e levantámo-nos da cama, 
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pediram-nos a identificação, mostrei-lhes o meu documento, 
disse, vou contigo. Tirou-me o meu filhito, que tinha então um 
ano e dois meses, e, bom, nós vamos contigo, disseram. Arran-
caram-me o meu bebé, tiraram-mo dos braços, e atiraram-no 
para a cama.»

Outro: «O meu nome é Jorge Luis Aramburú Correa, sou 
biólogo de profissão e tenho trinta e três anos. Ao meu pai, ma-
taram-no com silenciadores, mas eu não vou guardar silêncio.»

Mais um: «Ele foi-se, uma semana estava em Ayacucho, e 
não… não chegava e na semana seguinte eu sentia um pressen-
timento, sonhei com o massacre deles, sonhei, tive um sonho 
real e disse ao meu filho, Jorge é como se chama o meu filho 
mais velho, filho, sonhei com o teu pai, que… que estavam a cor-
rer desesperados por umas alturas e apareceram uns homens 
de indumentária manchada com metralhadora e mataram o teu 
pai, e o meu filho disse-me, não, mãezinha, disse-me assim, não 
te preocupes que o meu pai sabe cuidar-se, não lhe vai aconte-
cer nada; mas tudo isso foi num dia vinte e seis, na madrugada 
de quarta-feira.» 

Naquela noite em que Mónica se aborreceu ao ver os de-
poimentos, escrevi um artigo de opinião sobre o tema. Cheguei 
à conclusão de que o pior que nos podia acontecer era acostu-
marmo-nos à morte, à impunidade, ao horror, ao Mal. 

Assim, simplesmente citei alguns parágrafos sem editar 
as declarações. 

O artigo foi muito celebrado, o que não me surpreendeu, 
porque era um cerzido de lugares comuns.

Ou, talvez, deva dizer que por isso mesmo teve tanto êxi-
to: estava carregado daquelas ideias que toda a gente pensa que 
também a eles lhes poderiam ter ocorrido, e por isso as consi-
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deram esplêndidas, inteligentes, agudas. 

Por culpa daquele artigo, quando ocorreu o reparto de 
dinheiro em Oreja de Perro, fui eleito pelo jornal para assistir à 
inauguração do programa. Senti-me como uma criança que cai 
na sua própria armadilha.  

Uma armadilha desnecessária, aliás. 
Na redação, é claro, ninguém invejou a minha sorte. Frio 

de merda. Mal das montanhas. Scamarone deu-me um par de 
palmadas nas costas. Ele também tinha sido eleito como fotó-
grafo, mas isso não representava nenhum inconveniente para 
ele.

É solteiro, é alcoólico, não é claustrofóbico, considera-se 
cínico.

Quando contei a Mónica que viajaria por uns dias, adian-
tou-me que aproveitaria a minha ausência para visitar a sua fa-
mília, que vivia em San Jerónimo. 

O apartamento permaneceria sozinho durante esses 
dias.

Não pude evitar pensar naquele lugar vazio.
Naquele tempo, passados uns meses do que aconteceu a 

Paulo, durante a noite, parecia-me ver um fantasma percorren-
do o comprido corredor que une a sala aos quartos, deslizando 
pelas escadas de madeira, sentando-se na minha secretária.

Um dia, tropeçou na porta da casa de banho com enorme 
estrépito, enquanto Mónica e eu dormíamos. 

O facto era ainda mais curioso se se tivesse em conta que, 
essa mesma tarde, eu tinha tropeçado de maneira idêntica na 
mesma porta. 

Concluí que ou os espectros nos imitavam com obscuro 
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sentido de humor, ou esses fantasmas não eram senão proje-
ções de nós, as demoradas esteiras que os nossos corpos deixa-
vam numa vida paralela. 

O apartamento estará fechado, pensei com pânico.
San Jerónimo? Quanto tempo estarás fora, então?
Não sei. Um mês.
Um mês?
Sim, um mês, recalcou ela. Faz anos que não os visito.

Um mês habitado por fantasmas.       
   

Mostram-nos os nossos quartos num albergue de Oreja 
de Perro. Como era de esperar, compartilho o meu com Scama-
rone. Um quarto de arranhados beliches de metal, como um 
quartel. Escolho o de baixo. 

Temos de partilhar o quarto de banho com os outros in-
quilinos; um par de jornalistas limenhos muito jovens, ambos 
com aspeto preguiçoso, e um de Cuzco, que era, pelo contrário, 
reservado e escorregadio. 

Quando saio do albergue para comprar algumas coisas 
de que necessitarei – uma garrafa de água, uma lapiseira so-
bresselente, um rolo de papel higiénico, pasta de dentes –, des-
cubro Scamarone abandonando a loja da frente, na qual acaba 
de tomar o primeiro quentinho do dia, como chama à aguarden-
te de pisco5, antes das dez da manhã.

Dobra um jornal. Relambe os lábios. Olha para um lado, 
olha para o outro, e finalmente para adiante. Chupa um cigarro.

Parece dizer a si mesmo: «Ora, sou um filho da puta.»

5 Nota da Tradutora: Aguardente feita da uva do local.


