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Objetivos e tema central 
 
Buscar marcas do realismo mágico nos primeiros textos jornalísticos de García 

Márquez, publicados no Volume I Textos CaribenhosObra jornalística I (1948 – 

1952).Explorar as imagens prenhes de magia que habitam o universo do autor. 

Marcas do discurso que depois se multiplicariam na obra literária. 

 

Caracterização do estudo 
 
Propõe-se uma reflexão semiótica, baseada na obra do autor no início de sua 

carreira jornalística. Destaca-se o processo de criação da coluna “La Jirafa”, 

evidenciando o fio tênue entre realidade e ficção, característica que marcará a 

obra de Gabo, desde as primeirasnarrativas.  

                                                
1Jornalista (UEL), mestre em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), doutora em Estudos 
Portugueses/História da Comunicação (Universidade Nova de Lisboa). Publicou Relatos do 
descobrimento do Brasil: as primeiras reportagens, em 2001, pela Editora Piaget, em Portugal. No 
Brasil saíram, pela Editora Arte &Ciência, Reportagem: a arte da investigação, em 2004 e 
Processos midiáticos em construção: Brasil 200 anos (org.), em 2008. Atualmente é professora 
titular do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina, onde desenvolve 
o projeto de pesquisa Imagens da América Latina nos textos jornalísticos e literários de Gabriel 
García Márquez. 



 

Metodologia 
 

O corpus dessa análise limita-se aos nove textos selecionados para examinar, por 

meio da semiótica peirceana, os signos que melhor expressam imagens latino-

americanas, sobretudo aquelas em que os mitos, o cotidiano e as crenças são 

carnavalizadas, numa ironia típica da narrativa jornalística daquele período. 

 
Resumo 

 

Ao captar os acontecimentos, o jornalista Gabriel García Márquez recolhe 

sensações, fragmentos e histórias de modo fantástico. Explora a magia, por vezes 

invisível, da realidade e a traduz de forma singular. Processo de criação que traz 

marcas do realismo mágico, estilo que marcaria, posteriormente,sua obra literária. 

Esse estudo propõe o levantamento dessa hipótese com base na leitura dos 

primeiros anos da produção do autor (1948 – 1952),publicados nos Textos 

caribenhos, Obra Jornalística I, organizados por Jacques Gilard, em 1981 e 

traduzidos no Brasil, em 2006, por Joel Silveira.Com o propósito de conhecer os 

primeiros passos do autor, evidencia-se os primeiros anos de sua experiência 

jornalística com a coluna “La Jirafa”. Para efeito de análise, recortou-se, da 

extensa produção para a imprensa, apenas nove textos. Crônicas do cotidiano que 

são observadas com as lentes semióticas de Charles SandersPeirce, com objetivo 

de detectar personagens, processos de criação, imagens, espaços e cultura 

popular.  

 

Palavras-chave: Gabriel García Márquez, jornalismo mágico, textos caribenhos; 

América Latina. 

 

 

 



 

Introdução 
     

A descrição minuciosa do pormenor mostra uma narrativa trabalhada, polida,que 

encadeia fatos reais e imaginários com a maestria de uma literatura de alto nível, 

somada às técnicas da narrativa jornalística. Seria simples descrever desse modo 

o estilo do jornalista e escritor Gabriel García Márquez, que este ano completou 86 

anos. 

 

Considerado – pela crítica e por seus leitores – o maior romancista latino-

americano do século XXétambém o maior expoente do realismo mágico2. Desde 

os primeiros textos para a imprensa, por volta de 1948, García Márquez busca por 

um estilo ímpar de representar o universo que se esconde entre as dobras da 

realidade eda ficção. 

 

Em 1982, a notícia de que um latino americano arrebatara o Nobel de Literatura 

ecoou pelos quatro cantos do mundo. O prêmio sustentou-se no sucesso de Cem 

anos de solidão, comtiragem inicial de 8.000 exemplares, em 1967. Obra prima do 

realismo mágico, o livro traduziu-se para 35 línguas, atingindocerca de 30 milhões 

de exemplares. Cem anos de solidão é a segunda maior obra da literatura 

                                                
2 Realismo mágicoou fantástico, ou ainda realismo maravilhoso, é uma corrente literária que 
surgiu no começo do século XX e tem como característica a fusão entre a realidade e a magia, 
mostrando o irreal como algo cotidiano. Segundo Melo (1998), o realismo mágico apreende e 
representa o real e o imaginário, a verdade e a ficção, a notícia histórica e a vicissitude quotidiana 
de um continente cuja existência política e social é ainda desconhecida. Estilo que está 
extremamente ligado ao contexto latino-americano, resultado de uma mistura étnica e cultural. As 
práticas culturais da América Latina expressam influências das tradições europeias, adotadas em 
sua maioria pela classe média e alta, e das indígenas, assimiladas pelas classes populares entre 
os latino-americanos (ANDREWS, 1957). Houve uma absorção dos valores greco-latinos de 
valorização da retórica, por exemplo. Outras características como o catolicismo, o patriarcalismo e 
a imobilidade social contribuem para a construção de sua narrativa. O misticismo, um dos 
resultados entre o entrelaçamento cultural em território latino, também é fator determinante na 
caracterização dessa literatura. Os escritores latino-americanos necessitavam escrever essa 
realidade mágica ao invés de buscar explicações racionais que não representavam o seu 
universo(HERSCOVITZ, 2004). 
 



 

hispânica, deixando o primeiro lugar para Dom Quixote de La Mancha, de Miguel 

Cervantes y Saavedra. 

 

Porém, García Márquez não se tornou jornalista e escritor renomado entre o 

almoço e o jantar. Antes mesmo de abandonar o curso de Direitoda Universidade 

Nacional, em Bogotá, havia sido obrigado a exercer outras funções. Até que se 

envolveu com uma máquina de escrever e, desde então, teve a certeza de que 

seu sustento sairia da impressão de palavras. Em 1948, o jornal El Universal, de 

Cartagena,acolheu o jovem Gabriel, que saíra da capital logo após o Bogotazo3. 

Jacques Gilard, no prólogo de Textos Caribenhos, atesta que: 

 

García Márquez colaborou com El Universal durante todo o 

restante de 1948 e também durante 1949, pelo menos até 

sua partida para Barranquilla, em dezembro desse último 

ano. [...] Sua colaboração em El Universal no conjunto é 

bem escassa: em mais de um ano e meio assinou somente 

38 matérias, identificadas com as iniciais GGM ou com o seu 

nome completo. Sua colaboração mais efetiva no diário de 

Cartagena situa-se num anônimo trabalho de redação, difícil 

ou impossível de ser identificado ou a ele atribuído, já que 

seu estilo ainda não se definira [...] (2006, p.18) 

 

O chefe de redação Héctor Rojas Herazo, publica no dia 30 de março de 1949, na 

seção “Comentarios”, um texto intitulado “Gabriel García Márquez”, a propósito 

das atividades jornalísticas em Cartagena: 

                                                
3 Bogotazo: “A notícia – primeiro do atentado e posteriormente da morte do líder [Jorge 
EliécerGaitán] – desencadeou o furor vingativo e desesperado das massas populares que se 
sublevaram numa insurreição espontânea e desordenada que deixaria um elevado saldo de 
mortos, saques, incêndios e ruínas”. (GILARD, 2006, p.15) 
 



 

[...] Diariamente, sua prosa transparente, exata, vigorosa, 

destacava-se no cotidiano decorrer dos acontecimentos. Da 

heterogênea montanha de notícias, sabia selecionar com 

inato esmero de grande jornalista aquelas que – por suas 

possibilidades de desdobramento – pudessem oferecer às 

manhãs dos leitores um melhor desjejum. [...] (GILARD, 

2006, p 19). 

 

Primeiras impressões da coluna “La Jirafa” 
 

A experiência jornalística no Caribe, em princípio, serviria apenas para tamborilar 

melhor os dedos na escritura. Mas, o sonho maior era a ficção. Em Bogotá, já 

havia publicado, em 1948, três contos no suplemento literário de El Espectador. 

Enquanto explorava as atividades jornalísticas para sobreviver, entre 1948 e 1950, 

García Márquez escreveA revoada.“E tudo isso em meio à inquietação - 

intelectual, festiva, alcoólica e prostibular [...] (GILARD, 2006, p. 29), sempre em 

companhia do grupo de Barranquilla.Em seu livro de memórias, o autor conta: 

 

Trabajava por lamañana em laapacibleredación de El 
Heraldo, almorzaba como pudiera, cudandopudiera y donde 

pudiera, pero casisiempre invitado dentro del grupo por 

amigos buenos y políticos interesados. Em la tarde escribía 

‘La Jirafa’, mi nota diária, y qualquer otro texto de ocasión, 

(GGM,  2002, p.138)4 

 

 
                                                

4 Trabalhava pela manhã na aprazível redação de El Heraldo, almoçava como podia e onde podia, 
mas quase sempre convidado por amigos bons e políticos interessados. À tarde escrevia “La 
Jirafa”, minha nota diária, e qualquer outro texto de ocasião” (GGM, 2002, p. 138). Tradução 
minha. 
 



 

Gabo confessa em Vivir para contarlasobre a criação de “La Jirafa”: 

 

Fue así como se publicó mi primera nota em la página 

editorial de El Heraldo de Barranquilla el 5 de enero de 

1950. No quisefirmala com mi nombre para curarme em 

salud por si no lograbaencontrarleel passo como habia 

ocorrido em EL Universal. El seudónimo no ló pense dos 

veces: Septimus, tomado de Septimus Warren Smith, 

elpersonaje alucinado de Virginia Woolf em La 

señoraDalloway. El título de la coluna – “La Jirafa” – era el 

sobrenome confidencial com que solo yoconocia a mi pareja 

única em los bailes de Sucre (GGM, 2002, 433)5 

 

(Essa parceira era Mercedes, com quem se casaria anos mais tarde.) Além da 

elaboração da coluna “La Jirafa”, ele passa a desempenhar funções de titulador, 

redigir matérias sem assinatura e decidir sobre a publicação das notícias 

telegráficas que chegavam à redação. Pelas manhãs, encontrava-se com os 

colegas.Um dia, o intelectual e amigo Germán Vargas lia em silêncio “La Jirafa”, 

recortada do jornal: 

 

Los otros del grupo esperaban su veredicto en torno de la 

mesa com uma especie de terror reverencial que hacía más 

denso el humo de la sala. Al terminar, sin mirarme siquiera, 

Germán la rompió em pedacitos sin decir uma sola palavra y 

                                                
5Foi assim que se publicou minha primeira nota na página editorial de El Heraldo de Barranquilla, 
em 5 de Janeiro de 1950. Não quis assiná-la com meu nome para curar-me – guardar-me da 
saúde, por não lograr encontrar o passo como havia ocorrido em EL Universal. O pseudônimo não 
pensei duas vezes: Septmus, tomado de Septmus Warren Smith, o personagem alucinado de 
Virginia Woolf, em A senhora Dalloway. O título da coluna “La Jirafa” era o sobrenome confidencial 
com que só eu conhecia minha parceira única nos bailes de Sucre. (GGM, 2002, 433) Tradução 
minha. 
 



 

los revolvió entre la basura de colillas y fósforos quemados 

de cenicero. Nadie dijo nada, ni el humor de la mesa cambió, 

ni se comento el episodio em ningún momento. Pero la 

lección me sirve todavia cuando me assalta por pereza o por 

prisa la tentación de escribir um párrafo por salir del passo. 

(GGM, 2002, 434)6 

 
Análise semiótica de “LasJirafas” 

 
Das 437 matérias jornalísticascompiladas, em Textos Caribenhos, Obra 

Jornalística I, por Jacques Gilard, estudou-se, num primeiro momento, o período 

que abarca os anos 1948, 1949 e 1950. Após minuciosa leitura e anotações, 

recortou-se desses três primeiros anos uma média de 30 crônicas, sendo a 

maioria delas de 1950, ano em que a produção foi mais frutífera. Objetivo 

primordial: rastrear a gênese do realismo mágico de García Márquez, na tentativa 

de mapear o universo onde convivem elementos populares, eruditos e grotescos 

do caldeirão cultural da Latinoamérica. Porém, para facilitar esse breve estudo, 

mostra-se aqui apenas nove“jirafillas” - como ele as chamava carinhosamente - 

separadas em três níveis de representação: 

 

1.  Personagens- que ascendem ao nível mítico, como Charlie Chaplin, estrela 

cinematográfica; Eva Peron, a perturbadora mulher que assumiu a política 

argentina; e Avivato, o herói –como Macunaíma, de Mário de Andrade - sem 

nenhum caráter.  

                                                
6Os outros do grupo esperavam seu veredito em torno da mesa com uma espécie de terror 
reverencial que se fazia mais denso pela fumaça da sala. Ao terminar, sem olhar-me sequer 
Germán o rasgou em pedacinhos sem dizer uma só palavra e os misturou ao lixo de bitucas e 
fósforos queimados do cinzeiro. Ninguém disse nada, nem o humor da mesa mudou, nem se 
comentou o episódio em nenhum momento. Mas a lição me serve todavia quando me assalta por 
preguiça ou por pressa a tentação de escrever um parágrafo que saia do passo”. (GGM, 2002, 
434) Tradução minha. 
 



 

2.  Processo de criação–dificuldades de redigir uma coluna diariamente, a falta de 

assunto, a chateação de escrever aos domingos e o percurso do texto, desde que 

as ideias surgem até chegarem às mãos do leitor. 

3.  Imagens, espaço e cultura popular–da formação dos primeiros povoados e 

cidades, dos estádios de futebol, das músicas importadas e dos preparativos para 

habitar a lua. 

 

Assim, Gabo, sob a máscara de Septimus, vai construindo representações, 

descrevendo imagens para o leitor. Imagens, que habitam – num primeiro 

momento – a mente do jornalista para, a seguir, serem transmutadas em palavras 

que se organizam em frases, em parágrafos, em textos. Em geral, são imagens 

simbólicas, uma vez que pertencem à própria língua por convenção.O termo 

imagem está, prioritariamente, ligado ao seu universo simbólico, com caráter de 

representação, de lei, de consciência sintética (PEIRCE, 1977). Na teoria da 

percepção, Santaella&Noth fazem ainda a distinção entre imagens mentais e 

imagens visuais: 

 

Ambos os domínios da imagem não existem separados, pois 

estão inextricavelmente ligados já em sua gênese. Não há 

imagens como representações visuais que não tenham 

surgido de imagens na mente daqueles que as produziram, 

do mesmo modo que não há imagens mentais que não 

tenham alguma origem no mundo concreto dos objetos 

visuais. (1999, p. 15).  

 

Supõe-se que a o processo de criação da escritura, seja jornalística, seja literária, 

passa pela tradução de uma dada realidade ou de vários fragmentos de um real 

absorvido pela experiência física, por meio de leituras ou de experiências 



 

imaginadas. O texto – produto desse processo perceptivo – representa a tradução 

– subjetiva - de uma dada realidade (GUIRADO, 2004).  

 

A técnica narrativa de García Márquez, desde os primeiros textos caribenhos, 

explora a realidadedesfigurada em algum ponto, fazendo com que a descrição do 

real ganhe aparência de um real anamorfósico7. Essa imagem da coisa distorcida, 

ou ampliada em algum vértice do signo, parece ser típica do realismo mágico, 

estilo que cai como luva sobre o gênero crônica jornalística8, cuja natureza permite 

a convivência civilizada entre o real e o imaginado. 

 

Com base na semiótica peirceana, observa-se as categorias fenomenológicas de 

primeiridade (sentir), secundidade (fazer) e terceiridade (pensar), que aparecem 

abaixo no diagrama triádicorelacionadas aos ícones, índices e símbolos9, que 

serão pinçados dos textos do Caribe. Em todas as crônicas analisadas é possível 

detectar essas tríades. A separação dá-se apenas para iluminar o rastro mais 

proeminente dos signos que brotam dos textos selecionados: 

 

1. Observação        primeiridade      ícone (personagens) 
 

2. Investigaçãosecundidade índice (processo de criação) 
 
                                                

7Anamorfose[Do gr. Anamórphosis, ‘transformação’] Ópt. Deformação de uma imagem formada 
por um sistema óptico, cuja ampliação longitudinal é diferente da ampliação transversal. Ópt. Arte 
de representar essa imagem, segundo o Novo Aurélio. O dicionário da língua portuguesa, 1999. 
8ParaMassaud Moisés “a crônica oscila, pois, entre a reportagem e a literatura, entre o relato 
impessoal, frio e descolorido de um acontecimento trivial, e a recriação do cotidiano por meio da 
fantasia (1978, p. 247).É válida também a definição da “crônica no espaço jornalístico como uma 
narrativa que tem independência estética e pode inscrever várias linguagens em seu espaço 
gráfico, não se limitando apenas aos preceitos da literatura ou do jornalismo” (PEREIRA, 2004, 
p.170). 
9 “Há três espécies de signos que são todos eles indispensáveis em todos os raciocínios: primeiro 
é o signo diagramático ou ícone, que exibe uma similaridade ou analogia com o sujeito do 
discurso; o segundo é o índice que, assim como o pronome demonstrativo ou relativo, força a 
atenção para o objeto particular intencionado sem descrevê-lo; o terceiro (ou símbolo) é o nome 
geral ou conexão habitual entre o nome e o caráter significado” (PEIRCE, 1936-1958, 1.369). 



 

3. Escrituraterceiridadesímbolo (imagens, espaço e cultura popular) 
 

Nesse processo de elaboração da escritura há que levar em conta as imagens 

percebidas, captadas, observadas – fora ou dentro da mente – como imagens que 

refletema experiência colateral ou background10 do autor.  

 

Mostra-se a seguir, acompanhadas de análise, fragmentos das crônicas 

escolhidas.Os títulos são originais da edição brasileira, publicada pela Record, em 

2006. Para facilitar a leitura acrescentou-se ao título o mês e o ano da publicação 

original. Após o excerto aparece a indicação GGM, ano da obra referida e página 

onde se encontra o texto. 

 

1. Personagens 
 

Esse processo semiótico que dá sentido ao mundo passa pela maneira peculiar 

que cada um traduz as coisas do mundo.Em se tratando de crônica, espaço onde 

se pode brincar de impossível, a experiência com a produção das “jirafillas” parece 

ter exercitado García Márquez a dar asas à imaginação e, ao mesmo tempo, 

traduzir qualidades de sentimentos populares com relação aos mitos. 

 

Por exemplo, “Quando Eva Duarte e Juan Domingo Perón puseram `a volta do 

pescoço o laço conjugal, ela não era senão a apagada lembrança de um filme 

medíocre”.(GGM, 2006, p.107). Essa é a primeira impressão. A partir daí vai 

conectando signos para emoldurar o mito da “heroína” Evita Peron, que é capaz 

de fazer um país sofrer com ela tanto a crise de apendicite como qualquer crise 

política. Nessa crônica, Gabo coloca sua posição. 

 

                                                
10 background–bagagem de conhecimentos acumulados,  quadro de experiências somado à 
formação intelectual, que Peirce denomina de “experiência colateral”. 



 

Uma mulher com importância - Janeiro de 1950  
 [...] Eva se converteu em uma das mulheres mais 

interessantes do mundo atual, desde que não 

compartilhemos com a ideologia e os sistemas postos em 

prática por seu marido. Hoje – segundo as alarmantes 

notícias do telégrafo – Eva é uma mulher tão segura de si 

mesma e de uma personalidade tão definida, que sofreu, em 

público e sem se envergonhar, um ataque de apendicite 

aguda. Grave ataque, que já deve ter se convertido em uma 

espécie de enfermidade nacional, obrigatoriamente garantida 

através de um decreto executivo a todos os cidadãos da 

Argentina. (GGM, 2006, p.129) 

 

Outro mito popular é Carlitos, de Charles Chaplin, que fazia muito sucesso 

naquele período. Chaplin era criticado pelos norte-americanos, razão para ser 

elogiado pelos intelectuais de esquerda da América Latina.Aqui Gabo faz uma 

crítica de cinema para endeusar Carlitos e humilhar os norte-americanos.  

 

O cinema norte-americano - Setembro de 1948 
[...] O velho esporte de sair no pau dos magnatas de 

Hollywood voltou outra vez à baila com a bomba de 

profundidade que Charlie Chaplin lançou há alguns dias 

sobre os mercadores do cinema norte-americano.  

Os críticos [...] não vacilaram em voltar-se contra ele e dizer 

que, quando o criador do grande Carlitos afirma que os EUA 

não prestaram nenhuma contribuição valiosa à sétima arte, 

está apenas deixando escapar algumas libras de 

ressentimento pelo tratamento – tão mau quanto inútil – que 



 

deram esses mesmos críticos à sua atuação em Monsieur 

Verdoux. (GGM, 2006, p.107) 

 

Já o herói sem caráter, Avivato, o típico malandro latino-americano é o 

personagem de Lino Palacios, que se destaca numa matéria quesaiu no Times. 

Em seguida, García Márquez percebe que o assunto foi publicado na íntegra, em 

veículos colombianos, sem referência à fonte. Galhofeiramente, ele supõe a farsa:  

 

 

A personalidade de Avivato-  Janeiro de 1950  
[...]“Avivato”: tipo perfeito de malandro sem escrúpulos do 

trapaceiro exemplar. Se não fosse porque estamos 

perfeitamente convencidos de que o anônimo tradutor omitiu 

a origem da nota por simples e explicável descuido, 

afirmaríamos que foi o próprio “Avivato” quem abandonou, 

por um momento, o quadrado universo de sua historieta, 

sentou-se à máquina e realizou a magistral tradução, para 

provar ao mundo como são fundas e sólidas as suas raízes 

humanas.[...] (GGM, 2006, 132)  

 

2. Processo de criação 
 

É impossível dizer o mundo sem estabelecer cortes, pois a linguagem, mesmo que 

desenfreada, não daria conta de nomear ou esmiuçar todos os detalhes da 

realidade. É no processo de criação que os índices apontam possibilidades para 

predicar o mundo. 

 

A preguiça domingueira não é apropriada às criações de textos jornalísticos. Em 

várias “jirafillas” o descanso do domingo está presente. Gabo elabora hipóteses 



 

mágicascomparando o domingo “a uma roupa que fica muito grande” ou a um 

“rabo fantástico e absurdo”. Índices da impossibilidade de criargeram outros 

olhares sobre a vadiagem do domingo. 

 

Chateação do domingo-  Fevereiro de 1950 
Perguntam-me porque a “jirafa” não vadia às segundas-feiras 

e eu respondo [...]: “A ‘jirafa’ não vadia nas segundas-feiras 

porque teria que ser escrita na tarde de domingo, e isso é 

substancialmente impossível.” [...]o domingo é um dia 

vertebralmente equivocado, inútil, que deve ter entrado de 

contrabando quando os astrônomos tomaram as medidas do 

tempo humanamente suportável. [...]  

Por isso não me acostumo a escrever os domingos. Porque 

entendo que a semana é uma roupa que fica muito grande 

em todos os homens. [...] Mas por muito que se ajeitem os 

costumes, por muito que bordem enfeites e inventem 

debruns à folgada roupa da semana, a tarde de domingo 

sempre sobrará para o homem da cidade e dele se arrastará 

como um rabo fantástico e absurdo.  (GGM, 2006, p.151) 

 

Mas, escrever todos os dias uma coluna, preencher aquele espaço destinado a 

traduzir relatos de realidade sobre os quais se possa refletir nem sempre é tarefa 

fácil. “Existem aqueles que convertem a falta de assunto em assunto para uma 

crônica jornalística”, assim ele inicia esse texto. Assim também irá concluir. 

Atente-se para as críticas sobre a falta de assuntos dos jornais.  

 

Tema para um tema - Abril de 1950 

[...] A quem pretende sentar-se para escrever sobre nada, 

basta folhear despreocupadamente os jornais do dia, para 



 

que o problema inicial se transforme em outro exatamente 

oposto: saber que tema se deve preferir entre os muitos que 

nos são oferecidos. Veja-se, por exemplo, a primeira página 

de um jornal qualquer. “Dois meninos brincaram com discos 

voadores e acabaram queimados”. [...] Pense-se - uma vez 

lida a notícia – no doloroso desprestígio em que caíram os 

discos voadores. Recorde-se a quantidade de crônicas que 

já foram escritas sobre eles, desde que foram vistos pela 

primeira vez – há quase dois anos, nas proximidades do 

Arkansas – até agora quando já se transformaram num 

simples embora perigoso brinquedo infantil. 

[...] Ficaremos sem “jirafa”. [...] Entretano, pelo menos uma 

vez escuta-se uma frase que se tornou banal e gasta à força 

de tanto uso e abuso: “Nunca é tarde para começar bem”. 

Quer dizer que o difícil é começar. [...] Existem aqueles que 

convertem a falta de assunto em assunto para uma crônica 

jornalística”. O expediente é absurdo... Mas muito fácil, 

caramba! Não é verdade? (GGM, 2006, p. 228) 

 

O exercício diário de escrever “bobagens adjetivadas” é evidenciado nessa 

crônica irônica sobre o processo de criação. Aqui García Márquez faz analogias 

fantásticas sobre a rotina de produção do texto, desde a concepção do tema, 

passando pela censura, até que a “jirafa” caia nas mãos do leitor. Texto que 

merece um estudo particular. Por enquanto, aparecem em negrito, os tópicos 

fundamentais das etapas daprodução jornalística da época. Curioso é que, por 

alguma razão, ocultada por Gabo, a “jirafilla” do dia anterior não fora publicada. 

 

 

 



 

A peregrinação da “jirafa” - Maio de 1950 

[...] Das três da tarde – hora em que nosso fantasma 

Septimussenta-se para alinhavar suas bobagens 
adjetivadas – até às seis da manhã do dia seguinte, a “jirafa” 

já não é mais que um triste e inerme animal indefeso, que 

pode faturar um osso ao dobrar qualquer esquina. 

[...] Em primeiro lugar, há que levar em conta que isso de 

escrever todos os dias 14 centímetros de futilidades é 

coisa pouco gratificante [...] Depois, é a hora das censuras. 

A primeira [...] decidida a não permitir que a “jirafa” 
ostente cores diferentes das que natural e publicamente 

pode ostentar. Vem depois a segunda censura [...] não se 
pode dizer nada, sem correr o perigo de que seu longo 

pescoço seja reduzido a sua mínima expressão. Finalmente, 

o indefeso mamífero chega à penumbrenta câmara dos 
linotipos [...] Quando a “jirafa” livra-se dessa dura prova e 

aquela máquina quase humanaque possui a inigualável 

propriedade de escrever em chumbo derretido não lhe 

subtrai dois ou três parágrafos, ainda tem que passar a uma 

seção não menos caluniada: a do revisor. Este último [...] 

nem sempre é suficientemente infalível[...]. 

Quando sai da revisão, ainda há perigo de um 
empastelamento.  Aí, na paginação, [...] o mestre Porfírio 

[...] e o elegante Martínez têm à mão demasiados lingotes e 

tipos para acudir a qualquer acidente de última hora que 

possa vir a sofrer este animal cotidiano [...] até aí a “jirafa” 

consegue chegar bem, e é estranho que no processo de 
impressão lhe suceda o acidente, agora, na verdade um 

pouco tardio. [...]  



 

Tão confusa apareceu ontem a “jirafa” que nem mesmo seu 

autor conseguiu decifrá-la. Mas talvez fosse melhor assim, 

como preservativo contra esse último requisito inevitável: a 

aceitação do leitor. Seja isto, pois uma explicação da 

crônica de ontem que, mais que tudo, foi uma “jirafa” 

invisível.(GGM, 2006, p. 308) 
 

3. Imagens, espaços e cultura popular 
 

Pertencentes ao universo simbólico por excelência, os espaços habitáveis e seus 

modos de habitar, as cidades com suas atrações lúdicas, os estádios de futebol, 

os espaços de shows e de teatro, de cinema, enfim suportes culturais – símbolos. 

Maneiras peculiares de ser e de estar – símbolos. Heranças eruditas dos 

europeus, crendices herdadas dos índios e dos negros. A sopa da miscigenação, 

da aculturação, de um povo em formação – símbolos. 

 

Confissões de um homem que prefere a literatura ao futebol. Em primeira pessoa 

ele fala: 

 

Da santa ignorância esportiva – Março de 1950 
Com esta santa ignorância de que me vanglorio [...] em 

matéria de futebol, não posso menos que confessar meus 

sentimentos de respeito por aqueles que se instalam em uma 

arquibancada [...] para esperar que 11 cavalheiros vestidos 

de criança se empenhem em demonstrar a outros 11 

igualmente vestidos que, com as extremidades inferiores, 

pode-se fazer, em determinadas circunstâncias, muito mais 

do que habitualmente se faz com a cabeça.  



 

[...] porque todos os domingos à tarde devo ficar 

perambulando por estas ruas do Senhor, só porque os meus 

mais admirados amigos [...] foram gritar de sincero 

entusiasmo nas arquibancadas, com tanta sinceridade como 

o fizeram diante de um poema de Rilke ou um romance de 

William Faulkner; se não fosse por todos estes fatores, digo, 

acreditaria que os  insípidos, os loucos, são os fanáticos 

esportistas. [...]  Tantos matizes tem esse esporte que em 

nosso país começou a se transformar em uma suculenta 

indústria, que no último sábado sete mil pessoas foram ao 

estádio da Cidade Universitária, em Bogotá, só para 

presenciar odebut do árbitro inglês Mr. BrenentSindney, que 

[...] para os fanáticos da capital significa tanto quanto se 

Virginia Woolf em pessoa fosse atuar de meio-campo. [...] 

(GGM, 2006, p. 176). 

 

Na formação burguesa das cidades, principalmente naquelas onde um rio servia 

de ligação com outras localidades mais desenvolvidas, aparelhos eletrônicos, 

músicas e toda sorte de novidades chegavam coloridas pelos barcos. Na crônica a 

seguir García Márquez lembra que não havia cinema, mas a carruagem colocava 

as paisagens do entorno em movimento. Enquanto isso, ações verdadeiramente 

trágicas se desenvolviam ao vivo entre os jogadores de bilhar, num bar qualquer. 

 

O colete estampado - Novembro de 1950  
Vivia-se despreocupadamente naquela época em que as 

cidades começavam a nascer e – sem serem nem 

completamente povoados, nem completamente cidades – 

constituíam-se em duas ruas paralelas ao rio, e nas quais 

havia lugar suficiente para três lojas, um café com uma velha 



 

mesa de bilhar e uma serraria. E era precisamente por isso 

que se sabia que a fundação não iria ser um povoado, mas 

uma cidade, porque havia uma serraria onde às tardes 

atracava um barco. [...] 

[...] Alguém poderá pensar que as tardes dos domingos eram 

mais entediantes do que as de hoje, já que não havia um 

cinema onde refugiar-se com a namorada. De certo modo, 

porém, a cadeira do cinema sempre existiu em qualquer 

época, prudentemente metaforizada em diversos objetos. 

Para o filho do dono da serraria e a filha de seu sócio, havia 

uma pequena carruagem descoberta na qual a vertigem da 

velocidade substituía a estratégica escuridão dos cinemas 

atuais.   [...]  

[...] Embriagados pelo romantismo do fim do século, nem 

sequer se preocupavam com o fato de que no café onde se 

jogava bilhar muitos dos jogadores se matassem a facadas, 

levando de passagem dois espectadores, numa última e 

dramática carambola. (GGM, 2006, p. 485) 

 

Gabo, com dezenove anos de antecedência, carnavaliza a ideia do homemvisitar 

alua. Compara as primeiras experimentações astronáuticas com a viagem de 

Cristóvão Colombo, que sem “necessidade de turbinas a jato colocadas no mar, 

veio descobrir a América em três cascos de tartaruga”. De qualquer modo, a Apolo 

11, em 20 de julho de 1969, levaria Neil Armstrong a concretizar a façanha. Nessa 

crônica, fica evidente o descrédito popular sobre as possíveis viagens à lua. 

 

Uma viagem à lua - Dezembro de 1950 

Deparo-me com uma dessas notícias que se mostram 

interessantes apenas pelo fato de já terem sido publicadas, 



 

com maiores ou menores enfeites, pelo menos três vezes ao 

mês: “Tudo está pronto para a primeira expedição da Terra à 

Lua”. 

[...] Os primeiros navegantes - diz a informação – 

observariam dali os problemas fundamentais: temperatura 

dos raios solares, equipagem de oxigênio, efeitos da 

velocidade sobre a circulação sanguínea etc. etc. [...] Com 

todas estas complicações, a notícia continua sendo 

publicada. “Tudo está pronto para a primeira viagem à 

Lua”.[...]  

Para ir à Lua, no entanto, ninguém se arrisca a ser o primeiro 

que, de volta, tenha a satisfação de nos ensinar como se 

pode pôr um ovo em pé apenas com o gesto de amarrar as 

calças e, sem necessidade de mais congressos e estudos 

cosmológicos, numa madrugada qualquer diga a seu vizinho: 

“Bem, arruma teus trastes e vamos embora” (GGM, 2006, p. 

499). 

 
Considerações que não são finais  

 

García Márqueztransporta a poesia da realidade em narrativa -ora literária, ora 

jornalística - no lombo de suas “jirafillas” mágicas.Mas, desde jovem, o jornalista 

pratica ourivesaria: com as ferramentas da observação, da investigação e da 

escritura, extraimágicas da banalidade do cotidiano.Assim procede Gabo em sua 

primeira coluna jornalística, intitulada “La Jirafa”. Desde então, percebe-se a 

tendência para o realismo mágico, possível de ser detectado nos signos 

fantásticos que ele recorta dos acontecimentos da época e transcreve nesses 

primeiros textos caribenhos. 



 

Estudar o processo de criação desse colombiano Prêmio Nobel é como penetrar 

numa escola imaginária de jornalismo: autêntica, ética e esteticamente vinculada 

ao fazer literário.Em uma das “jirafas” ele diz: “o jornalismo é a profissão que mais 

se parece com o boxe, com a vantagem de que sempre vence a máquina e a 

desvantagem de que nunca se pode atirar a toalha”. (GGM, 2006, p. 228)Lições a 

seguir: apreender a realidade num balaio transparente. Buscar palavras que 

expressem melhor, que desenhem melhor, que expliquem melhor os fatos, sem 

deixar que o mistério do fenômeno seja maculado. Parecem ser essas asmetas de 

quem lida com a essência das palavras.  
 

Pela densidade da escritura, todavia, é necessário informar que não se dá por 

completa essa primeira investida sobre os textos jornalísticos de Gabriel García 

Márquez. Por isso, assume-se aqui o compromisso de aprofundar, oportunamente, 

muitos aspectos que apenas foram tocados de leve. Pode-se dizer, com o apoio 

do biógrafo Martin, que “quase tudo que ele escreveu naquela época, por mais 

trivial e apressado que fosse, era tocado em algum grau pela graça da descoberta 

e da criação” (2010, 195). 

 

É possível que o jornalista-escritor buscasse, desde o início, um estilo que 

comovesse o leitor. Ao traduzir um dos vértices da realidade, de modo distorcido, 

como fazem, em geral, os latino-americanos ao contar oralmente suas histórias 

dramáticas, engraçadas, surreais, malucas ou fantásticas, Gabo encontra o jeito 

de “transcriar” a realidade do continente. Uma realidade mágica, porque fruto de 

etnias várias, de religiões várias, de culturas várias e de geografias e de histórias 

multiplicadas, exageradas e complexas - das várias Américas Latinas. 
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