
Cabeça de Porco

 Jogaram-no por uma janela da FOTIA, era Atilio Sandoval que explodia 
sobre a calçada da Rua General Paz.  Uma noite quente, uma noite tucumana com 
lua como queijo fresco, nos tetos, ventiladores e gatos, conforme o lado por onde 
se olhava; e ainda que o ar quente já cedesse aos ventos refrescantes do outono, 
nessa noite, nada menos, Sandoval, que não se rendia, fazia frente à morte e a 
punha como um poncho.
 Era o dia 23 de março de 1976 e mudaria tudo para sempre.
 Mataram-no e, assim, morto contra o solo, convertido em uma coisa, Berta 
olhou sua cabeça esmagada e, antes de que o sangue trouxesse o cheiro de 
matadouro, ela, que bem o conhecia, fez como todos os demais que estavam ali: 
fez como se não o tivesse visto, ajeitou uma cara de nada no rosto e cruzou a praça.  
Na frente, a estátua de Hipólito Yrigoyen, com seu terno sem bolsos, porque era o 
presidente que nunca tinha roubado, de costas ao Palácio da Justiça, olhava para 
outro lugar, como ela, que neste instante se prometia que o faria perpetuamente.
 Atilio Sandoval já não se ofenderia nem o julgaria como um ato de traição.  
Tinha perdido, tinham-no arrebentado como tantas vezes lhe juraram e, assim, 
voado Sandoval por uma janela da FOTIA, tinha se ido de Tucumán, dos ideais da 
justiça social, dos sentimentos de Berta, dos seus abraços, do seu corpo sentado 
nessa mesma calçada o escutando falar às multidões, dessa mesma sacada.  Sim, 
Atílio tinha um fraco por uma sacada, porque era peronista até os ossos.
 Olharia para sempre o outro lado, e isso já não iria importar mais porque ele 
não estaria para julgar sua falta de coerência ou de culhão, como às vezes ele a 
praguejava; se bem que Sandoval, como ninguém, sabia que ela era toda uma 
mulher.
 ––Eu me cago na história que o pariu ––falou baixinho.
 Não era o modo de despedir-se dele, não eram as palavras finais que 
corresponderam à semelhante história de amor.
 Com raiva, indignada contra esse pouco de homem que ficava na calçada, se 
pudesse o teria atacado a pontapés e lhe teria dado socos, golpes de homem, que 
lhe daria na cara enquanto perguntaria:
 ––Por quê?  Por que você não me escutou?  Por que não nos fomos quando 
se podia, por que não foi importante tudo que eu lhe tinha dado, por que não lhe foi 
suficiente e você continuou emperrado, perseguindo essa justiça da puta que pariu?  
Não vê que lhe venderam, que lhe entregaram, com certeza que por uma cabeça de 
porco!  Por uma cabeça de porco, assim como você dizia quando criticava o Che 
Guevara por ter metido na Bolívia uma revolução que nenhum boliviano queria.
 ––Por uma cabeça de porco entregaram o Comandante –– assim lhe dizia.    
E agora era ele, feito um selo, absurdo, grotesco, feio, sem rosto, silenciado para 



sempre em uns segundos que Berta sabia, dariam volta todas as histórias.  Agora 
tinha que escapar, escapar sem que ninguém se desse conta de que escapava.
 Velozmente reagiu como um felino no meio da queda.  Era o preciso instante 
para inventar visitas inesperadas aos parentes que não existiam, bolsa de estudo, 
trabalhos, compromissos em lugares mais distantes.  Porque tinha que sair de 
Tucumán e correr o mais rápido possível; tinha sido quebrada a última barreira e 
agora tudo poderia acontecer.  Era urgente: avisar, arrumar mala, não perder tempo 
com despedidas que já não faziam sentido, e buscar um lugar no mundo onde 
pudesse olhar para o outro lado, como essa estátua de Yrigoyen.
 Como ele, também não lhe fariam falta os bolsos, nem grandes malas, nem 
roupa boa, nem os livros, nem seu violão.  Porque viria o tempo dos gritos sem 
grito e a música ficaria guardada em um guarda-roupa, entre esses vestidos que já 
não se usam, mas que se preservam com naftalina, mantidos pela ilusão de que, 
alguma vez, o corpo voltará a ser o que era e lhes dará as boas vindas, e se 
deslizarão pelas axilas, agradecidos por terem voltado a fazer parte de uma vida.


