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Memórias desenterradas
Exumação do corpo de García Lorca reabre cicatrizes da Guerra Civil espanhola

Àngels Gomez Ayala

Especial para O GLOBO • GRANADA

F
uzilado pelas forças
militares que se rebe-
laram contra o gover-
no democrático espa-
nhol em 1936, o poeta
e dramaturgo Federi-
co García Lorca se
transformou em um

símbolo da Guerra Civil que arrasou
o país até 1939. Perseguido por con-
ta de suas posições políticas e por
seu homossexualismo, Lorca foi
executado perto do povoado de Al-
facar, na região de Granada, onde vi-
via. Teria sido alvejado pelas cos-
tas, de acordo com investigações
do hispanista irlandês Ian Gibson,
autor de “O assassinato de García
Lorca” (editado no Brasil pela
L&PM), estudo seminal sobre o cri-
me publicado nos anos 1970. Horas
depois, numa taberna de Granada,
um homem se gabava, para quem
quisesse ouvir, de ter “metido dois
tiros no rabo daquele viado”. Era o
assassino (ou um deles) Juan Luis
Trescastro, parente do pai de Lorca
— o que de certa forma também re-
presenta essa época, é igualmente
um símbolo.

A Guerra Civil foi um conflito po-
lítico, mas também uma luta fratrici-
da, que dividiu o país e muitas famí-
lias, deixando cicatrizes que ainda
se notam 70 anos depois. O caso do
poeta é exemplar, observa Emilio
Ruiz Barrachina, diretor do docu-
mentário “Lorca, o mar deixa de se
mover”, de 2006, que aponta a par-
ticipação de Trescastro no crime:

— Os motivos do assassinato
estariam fundamentados sobretu-
do em rixas familiares. Foi um cri-
me que conjugou ódio, política e
homofobia — diz Barrachina.

Em toda a Espanha, 300 mil
mortos em fossas anônimas
A exumação do corpo de Lorca,

iniciada esta semana depois de
uma longa batalha judicial e ainda
cercada de polêmica, reabriu ve-
lhas cicatrizes, provocando inten-
sos debates em toda a Espanha so-
bre a validade do procedimento e
sobre como lidar com o doloroso
passado.

O monumento erigido no local
onde se supõe estar enterrado o
poeta traz a inscrição “Lorca era

todos”. Era um e era todos: para
começar, junto a ele no dia de sua
morte estavam três outros deten-
tos que tiveram o mesmo destino
— dois toureiros de Granada, Joa-
quín Arcollas Cabezas e Francisco
Galadí Melgar, e um professor,
Dióscoro Galindo. Além deles, há
os milhares de mortos que jazem
em fossas anônimas nas imedia-
ções, calculados em 25 mil pelo
juiz Baltasar Garzón, que em 2008
reabriu os procedimentos legais
para a exumação dos corpos. Os
números coincidem com os dados
publicados por Gibson em “O as-
sassinato de García Lorca”. Em to-
da a Espanha, estima-se que o to-
tal de vítimas da Guerra Civil en-
terrados em fossas anônimas che-
ga a 300 mil, segundo dados da
ONG espanhola Associação para a
Recuperação da Memória Históri-
ca. Trezentos mil “Lorcas”.

Para Rafael Gil Bracero, pesqui-
sador e vice-presidente da Asso-
ciação para a Recuperação da Me-
mória Histórica, a abertura das
fossas na região de Granada colo-
cará ponto final no conflito, 70
anos depois do encerramento ofi-
cial da Guerra Civil:

— É o início de uma reparação de
justiça e dignidade, mas também
um marco, pois estamos diante de
uma fossa especial — afirma.

Restrições para evitar que
exumação vire circo midiático
A região onde está enterrado o

poeta, na estrada que une os mu-
nicípios de Alfacar e Granada (on-
de hoje está o Parque Federico Gar-
cía Lorca), converteu-se ao longo
dos anos em um local de peregri-
nação. A atenção atraída pela cova
fez com que a família se opusesse à
exumação num primeiro momento.
Em comunicados à imprensa, insis-
tiam que “não se deve individuali-
zar o problema, circunscrevendo-o
unicamente a Lorca” e pediam so-
bretudo para “que não sejam remo-
vidos os restos do poeta”. Por fim,
pressionados por parentes de ou-
tros mortos supostamente enterra-
dos na região, os familiares de Lor-
ca cederam, mas a preocupação
sobre a transformação do proces-
so de exumação em um circo mi-
diático persiste.

Para preservar a privacidade da
família do poeta e das outras famí-

lias envolvidas, as escavações es-
tão sendo realizadas sob uma
grande lona e os operários foram
obrigados a assinar contratos de
confidencialidade. Todos eles são
registrados ao entrar e não podem
portar telefones celulares ou câ-
meras fotográficas, informa a con-
selheira de Justiça da Junta da An-
daluzia, Begoña Álvarez. Ela quali-
fica o procedimento em torno des-
se caso de “exemplar”, por procu-
rar conciliar o direito à privacida-
de das famílias com a necessidade
de identificação dos mortos:

— É preciso evitar que os restos
de Lorca sejam exibidos e a Junta
da Andaluzia divulgará apenas os
dados que as famílias das vítimas
permitirem.

Contrariando os argumentos
dos parentes do poeta, o hispa-
nista Ian Gibson declarou em re-
petidas ocasiões que Lorca é um
poeta de todos e não um patrimô-
nio de sua família:

— A família acredita que Lorca é
o desaparecido mais célebre da
Guerra Civil e o segundo embaixa-
dor espanhol no mundo depois de
Cervantes. Mas Lorca não é pro-
priedade deles. Lorca é de todo o
mundo. Tudo o que queremos sa-
ber é como ele morreu.

Moradores da região acreditam
que Lorca não está enterrado ali

Enfim a terra começou a ser
aberta, em meio a segredos e des-
confiança. Os procedimentos po-
dem levar meses para serem con-
cluídos e ninguém sabe ao certo
como acabarão. Por enquanto, só
será possível identificar os cor-
pos que foram reclamados pelas
famílias. Os outros poderão per-
manecer ali, já que a prefeitura de
Alfacar declarou o local “apto pa-
ra enterros”, isto é, um cemitério.
A oliveira que se ergue em meio à
fossa continuará fazendo sombra
sobre os mortos.

Ao fundo da polêmica, num ru-
mor espesso que se eleva como
um coro, moradores de Alfacar e
de Granada repetem “Federico
não está ali” — na terra do poeta,
todos o chamam de Federico — e
dizem que ele não está enterrado
naquela fossa. O padeiro, o gar-
çom, o taxista, o militar reformado
de olhos ternos, na boca de todos
ecoa uma mesma velha história: a
hipótese de que a família do poeta,
uma das cinco mais importantes
de Granada, teria pago 300 mil pe-
sos (uma fortuna na época, equi-
valente hoje a milhões de euros)
para exumar o cadáver e enterrá-
lo com dignidade. Qualquer um
que pudesse fazê-lo teria feito, di-
zem todos. Os vizinhos da fossa
olham com ceticismo todo o circo
em torno da exumação; enquanto
o mundo volta seus olhos para
Granada com expectativa, eles fa-
zem piadas e debocham. Para eles,
estão buscando um fantasma. ■
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RODAPÉ

● EUCLIDES DA CUNHA
Com a mesa “Canudos de Eu-
clides da Cunha: um tratado
sobre milenarismo”, a Acade-
mia Brasileira de Letras (ABL,
Presidente Wilson 203) encer-
ra dia 3, às 17h30m, o ciclo em
homenagem ao escritor.

● PSICANÁLISE
A Casa do Saber inicia na

próxima semana dois cursos
sobre psicanálise. O primei-
ro, dia 3, é “Uma introdução à
teoria de Jacques Lacan”,
com Marco Antonio Couti-
nho Jorge. O segundo, a par-
tir do dia 5, terá Jô Gondar,
Guilherme Gutman, César
Mussi Ibrahim e Benilton Be-
zerra Jr. falando sobre “Os te-
mas da psicanálise hoje”. In-

formações: 2227-2237 ou
www.casadosaber.com.br

● CABALA
A Estação das Letras promo-
ve, a partir do dia 4, o curso
“A estrutura do universo se-
gundo a cabala”, ministrado
por Tova Sender. Informa-
ções: 3237-3947 e www.esta-
caodasletras.com.br

● PRÊMIO MOACYR SCLIAR
O escritor Moacyr Scliar grava-
rá dia 5, na ABL, um depoimen-
to para ser exibido dia 26, na
entrega do Prêmio Moacyr
Scliar 2009, concurso de litera-
tura promovido pelo Centro
Cultural Mordechai Anilevitch.
No dia será lançada a coletâ-
nea “Escritos revelados”, com
os textos vencedores.
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OPERÁRIOS TRABALHAM na exumação: para proteger privacidade da família, eles assinam contrato de confidencialidade
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