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GIORGIO MANGANELLI E O GRUPPO 63:  

A EXPERIÊNCIA NO GRUPO REPERCUTINDO NA SUA OBRA 

 

Lucas de Sousa Serafim1 

 

Resumo: Este artigo pretende observar como se articulam vida e obra do autor italiano 

Giorgio Manganelli. O foco recai sobre dois pontos: a experiência vivida no Gruppo 63; e, 

paralelamente, ecos dessa experiência como trajetória até uma de suas últimas obras, Rumori 

o Voci (1987), não traduzida para a língua portuguesa. Iperipotesi é uma das conferências 

proferidas por Manganelli na fundação do Gruppo 63, nela é possível destacar indícios que, 

aos poucos, vão se fortalecendo e se destacam como gestos do autor. Ao se observar, em 

paralelo, a conferência e algumas narrativas evidenciam-se estratégias literárias utilizadas 

pelo autor com a finalidade de movimentar a linguagem. Por meio da noção de ritmo 

pretende-se salientar posicionamentos do autor perante seu ofício. A investigação incide na 

importância de compatibilidades entre gestos de escrita, pretendendo ressaltar as atitudes de 

Manganelli no momento da fundação do grupo que se refletem na sua obra. 

 

Palavras-chave: Giorgio Manganelli; Ritmo; Gruppo 63. 

 

A vida se me é, e eu não entendo o que digo. E então 

adoro. (Clarice Lispector) 

 

Durante as primeiras reuniões que fundaram o Gruppo 63, em Palermo, Giorgio 

Manganelli proferiu uma conferência que anteciparia eixos temáticos que se desdobram em 

sua obra literária. Iperipotesi se revelou como um fruto emblemático da escritura 

manganelliana, no qual se assiste à elaboração de um texto performativo partindo da 

hipotética interpretação de alguns ruídos indefinidos, que parecem sussurros, depois vozes, 

até chegar ao limiar da verbalização, sem nunca se transformar definitivamente em palavras. 

Seguindo os caminhos de Filippo Milani2, parto da ideia de que alguns textos de 

Manganelli repensam as impostações críticas consolidadas; isso ocorre, sobretudo, por meio 

do ritmo de suas obras. Enquanto Henri Meschonnic se ocupa da problemática do ritmo no 

                                                           
1 Estudante regular do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, 

nível doutorado, sob orientação do Prof. Dr. Andrea Santurbano. Bolsista CNPq. Integrante do NECLIT (Núcleo 

de Estudos Contemporâneos de Literatura Italiana). E-mail: lucass.serafim@gmail.com  
2 Cf. MILANI, 2012. 
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campo da tradução, Milani pensa tal ponto na própria língua materna, o italiano no caso de 

Giorgio Manganelli. 

A Crítica do ritmo (1982), de Meschonnic, destaca noções de ritmo enquanto 

movimento – e não forma, como tradicionalmente são pensados. Movimento que pode 

perpassar por vários campos, tais como, biológico, social, político, musical e artístico. O 

intelectual francês destaca que, na tradução, tais noções são movimentos que passepartout. É 

um ritmo que ultrapassa os limites métricos, um ritmo intenso cujos moldes não o abarcam 

completamente. Então, isso modifica as noções de tradução, opondo-se às noções binária, 

como por exemplo significante/significado. Portanto, o ritmo age como infrator dos dualismos 

rígidos e binários; o ritmo-fluxo se sobressai em detrimento do ritmo-esquema, do ritmo-

métrica; o ritmo se torna uma medida-sem-medida. 

Emilio Mattioli3 (apud MILANI, 2012, p. 68) destaca que, ao se tornar uma medida-

sem-medida, o ritmo transforma e liberta o signo dos dualismos que, habitualmente, são 

pensados em sua cartografia: no campo linguístico significante/significado, forma/sentido; no 

campo antropológico próprio/figurado, vida/linguagem, natureza/cultura; no campo filosófico 

palavra/coisa, origem/convenção; no campo social indivíduo/sociedade; etc. 

Ampliando essa noção de ritmo enquanto movimento, em oposição à métrica, 

Benveniste percorre caminhos etimológicos partindo dos termos “ritmo” e “fluir” nos 

apontamentos dos Problemas de Linguística Geral (1976). A primeira imagem metafórica a 

que o autor recorre é o movimento das ondas. Em seguida destaca as oposições entre “forma” 

enquanto limites, hábito, forma substantivo e “forma” enquanto instante, situação movediça, 

fluidez, algo que se rearranja como se deseja, formar verbo. Nesse sentido, é possível refletir 

que o ritmo assume outras acepções que ultrapassam a métrica, tornando, assim, uma 

“‘maneira particular de fluir’, ‘configuração’ sem fixidez nem necessidade natural, resultante 

de um arranjo sempre sujeito à mudança” (BENVENISTE, 1976, p. 368). 

Neste ponto, portanto, destaco a noção de ritmo da qual me valho: um ritmo que, 

mesmo dentro de formas rígidas, se contrapõe a elas, movimentando-as, deslocando-as, 

fluindo-as. 

                                                           
3 MATTIOLI, Emilio. “La poetica del ritmo di Henri Meschonnic”. In: Ritmologia. Atti del Convegno: “Il ritmo 

del linguaggio: poesia e traduzione”. Università degli studi di Cassino. 22-24 marzo, 2001. F. Buffoni, Marcos y 

Marcos (orgs.). Milão, 2002, p. 17. 
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A Iperipotesi, de Manganelli, inicia-se com a frase: “o importante é propor hipóteses”4 

(MANGANELLI, 1975, p. 07, tradução minha). Em seguida destaca que essa é a atividade 

mais nobre, mais digna da humanidade. Aponta a necessidade de, em qualquer condição, 

primeiramente, incessantemente elaborá-las; e, em um segundo momento, confrontar com 

fatos documentados, com as pistas, com os fenômenos ou epifenômenos. E assim se segue: 

ipotizzare [especular] é relaxante, é uma atividade eufórica, de fim-de-semana, como lanchar 

com os consanguíneos. O encadeamento de frases se destaca, ou pela tentativa (sem sucesso) 

de “encaixar” a atividade especulativa, de finalizá-la em termos, ou pelas associações que o 

autor propõe, que são de campos semânticos quase opostos. 

A apresentação segue com esse ritmo, com esse leve estranhamento, até alguns fatos 

intervirem e se associarem ao discurso. No texto transcrito, publicado integralmente no livro 

A e B (1975), essas didascálias são expostas entre parêntesis. O primeiro apontamento, “uma 

ligeira inspiração”, interrompe o encadeamento inicial. A partir de então, o autor não se detém 

somente no ato de especular o que seria tal ação, ele passa a agir assim em relação aos fatos 

conhecidos, aos fatos tidos como certos em relação à história da humanidade. É interessante 

notar que o que antes era objeto do discurso transpassa para gesto. Em outras palavras, a ação 

de conceituar hipóteses também era especulativa, mas, depois da interrupção silenciosa, ela 

passa a ser mais evidente, alçando questionamentos diante de fatos que, eventualmente, estão 

postos rigidamente: “Talvez a história humana seja uma cansativa, inacabada tentativa de 

‘vestir o universo’, lavá-lo, desatar-lhe os nós, educá-lo à discrição sexual, assistir às escolhas 

de suas gravatas”5 (MANGANELLI, 1975, p. 07, tradução minha).  

A palestra evolui agregando os sons exteriores ao discurso: um despertador toca, 

ouvem-se vozes incompreensíveis, vozes animadas, disparos de revólver, choque de objetos, 

                                                           
4 Atualmente, somente três obras do autor foram traduzidas para o português: (1) Hilarotragoedia foi publicado 

pela editora Imago em 1993, traz apresentação de Andrea Lombardi, tradução e posfácio de Nilson Moulin; (2) 

Centúria - cem pequenos romances-rio, cuja tradução e quarta capa são assinadas por Roberta Barni, foi 

publicada em 1995 pela editora Iluminuras; e (3) Pinóquio: um livro paralelo, que foi publicado pela Cia das 

Letras sob a tradução de Eduardo Brandão, no mesmo ano em que foi reeditado na Itália, 2002. Portanto os 

demais textos (incluindo a conferência e, posteriormente, a obra de que me valho mais intensamente) não foram 

traduzidos para língua portuguesa. Nesse sentido, destaco que quando necessário farei traduções minhas no 

corpo do texto e transcrição do original em nota de rodapé. É importante destacar que alguns elementos 

linguísticos e, sobretudo, fonéticos podem ser perdidos com a tradução. Original do trecho citado: “l’importante 

è proporre delle ipotesi”. (MANGANELLI, 1975, p. 07). 
5 No original: “(Lievemente ispirato) Forse la sotira umana è un faticoso, inconcluso tentativo di ‘vestire 

l’universo’, lavarlo, disimparargli i rutti, educarlo alla discrezione sessuale, assisterlo nella scelta delle 

cravate”. (MANGANELLI, 1975, p. 07). 



ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.308-315 

311 

canto de cigarras, chuva, assobios, som de trem; o tom de voz do palestrante muda conforme 

surgem os elementos, às vezes mais brando, às vezes mais radiante. Até culminar em um 

instante significativo: explosão de barulhos incompreensíveis seguido de silêncio. Manganelli 

levanta hipóteses ao passo em que os elementos sonoros surgem: “a chuva lava o sangue... e o 

trem... o que faz o trem? Leva os cadáveres dos derrotados? Não é provável. Ou talvez: depois 

de ter lavado o sangue a ferrovia é construída?”6 (MANGANELLI, 1975, p. 10, tradução 

minha). E, neste ponto, seu discurso se emaranha com os ruídos e se torna incompreensível 

até chegar à pausa. Então, agora, é o silêncio que se torna objeto das hipóteses. 

O que pretendo destacar com essa breve exposição é a maneira pela qual o autor deixa 

a linguagem fluir. O que inicialmente estava somente no campo da forma transpassa ao campo 

do conteúdo, do método. Para que não haja confusão, é importante destacar que estou 

compreendendo ritmo como fluidez, como movimento, como rearranjo de elementos, ao 

passo que as dinâmicas da língua, as escolhas conscientes e recorrentes nos gestos de escrita 

compõem um estilo. Nesse sentido, Manganelli se utiliza de vários estilos já existentes 

conferindo-lhes um ritmo particular, a escuta desse ritmo se assemelha à escuta de uma 

passagem musical, o qual pode evocar pluralidade de combinações, desdobramentos 

linguísticos, inquietantes sugestões de sentido. 

Iperipotesi, assim como outros textos de Manganelli, apresenta hibridismos não-

convencionais, desorientações contínuas em relação às certezas de sentido, privação de 

conclusões rígidas e fechadas. Condição que ocorre em Hilarotragoedia (1964), por exemplo. 

A leitura dessa obra pode ser, até certo ponto, ágil. Contudo, o leitor que segue esse caminho 

cai na armadilha da obra. O ritmo que Hilarotragoedia propõe é feito de desacelerações que 

suspendem o leitor; ao passo em que o leitor avança na leitura ele tem a sensação de não ter 

conseguido penetrar a obra. Isso ocorre porque a escrita se sustenta com estrutura sintática 

composta por orações subordinadas; isso impõe a quem leia a necessidade de recuperação de 

trechos anteriores. Em outras palavras, à medida em que o leitor avança na leitura, ele se vê 

obrigado a retornar. Portanto, a composição rítmica que o autor lança na obra é composta por 

ramificações de sentido que se metamorfoseiam, mantendo-se em diálogo constante, tal qual 

ocorria em Iperipotesi. Tais freios recuperam sentidos que são abandonados no momento em 

                                                           
6 Original: “la pioggia lava il sangue... e il treno... che fa il treno? Trasporta i cadaveri degli sconfitti? Non è 

probabile. O forse: dopo aver lavato il sangue, costruite ferrovie?”. (MANGANELLI, 1975, p. 10) 
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que se escolhe uma direção rumo à definição, ou seja, entre a palavra inicial e o sentido final 

várias possibilidades de significação são abandonadas, mas, ao livrar o vocábulo de sua 

trajetória tradicional, se instaura um amálgama de definições nascidas da ausência. 

Esse gesto de Giorgio Manganelli se mantém em conformidade com a ideia de 

linguagem de Maurice Blanchot, qual seja: 

 

Digo: essa mulher. […]. A palavra me dá o que ela significa, mas primeiro o 

suprime. Para que eu possa dizer: essa mulher, é preciso que de uma maneira 

ou de outra eu lhe retire sua realidade de carne e osso, que a torne ausente e 

a aniquile. A palavra só me dá o ser, mas ele me chegará privado de ser. Ela 

é a ausência desse ser, seu nada, o que resta dele quando perdeu o ser, isto é, 

o único fato que ele não é. (BLANCHOT, 2011, p. 331) 

 

E ainda: “Nomear o gato é, se o quisermos, fazer dele um não gato, um gato que 

cessou de existir, de ser o gato vivo, mas não por isso fazer dele um cão, nem mesmo um não 

cão” (BLANCHOT, 2011, p. 333). Em outras palavras, o estado imanente da língua abarca 

infinitas possibilidades de significado. As palavras funcionando como limiar entre o mundo e 

as possibilidades de significação também são observadas em Sconclusione (1976), obra que 

explora as palavras potencializando-as ao extremo, como se fossem delírios, que prendem ao 

mesmo tempo em que libertam as coisas. Algo muito próximo do que o autor faz com 

Dall’Inferno (1985), entretanto o esvaziamento, aqui, não recai sobre as coisas, mas sobre o 

protagonista. Esse que se apresenta como uma espécie de fantoche possibilitando que seja 

atravessado por várias identidades e, assim, podendo até mesmo declarar sua própria morte. O 

sujeito se torna instrumental à enunciação – e não mais ao enunciado, como tradicionalmente 

se pensaria. O ser humano é transferido ao posto de catalisador de sentidos. 

O ritmo proposto por Manganelli através da sua linguagem, em vista disso, pode ser 

entendido como a morte por vir. Uma vez que o aniquilamento das possibilidades de dar fim 

ao significado da palavra está constantemente à frente; seu fim está sempre por vir. Isso 

certamente inquieta, mas também pode tranquilizar, afinal, “a literatura está ligada à 

linguagem. A linguagem é ao mesmo tempo tranquilizadora e inquietante” (BLANCHOT, 

2011, p. 330). 

Talvez a obra narrativa que mais delineia os mecanismos rítmicos da prosa 

manganelliana, admoestando e dilatando as possibilidades de sentido, seja Rumori o Voci 
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(1987). Todos aqueles gestos de Manganelli, que são observados na conferência proferida em 

Palermo antes mesmo de sua estreia como escritor, perpassam suas obras literárias até 

culminar em Rumori o Voci. A narrativa também nasce da interpretação de ruídos, destaco o 

primeiro parágrafo:  

 

Ao caminhar pelas estradas, úmidas e em ruínas, que descem até o rio, 

qualquer rio, será tomado, certamente, em um ponto conhecido, uma espécie 

de fadiga estranha e persistente; e então vai descobrir que, em qualquer 

momento, será movido, agora é noite, uma noite profunda e indiferente, e a 

sua primeira impressão: que em todos os lugares, inclusive nas casas 

trancadas e descidas íngremes, os passos lascivos por trás das esquinas, nas 

praças desertas acontecerá de você decifrar, de tatear com passo cansado, em 

todos os lugares, lhe parece, dirão, que em toda parte reina um absoluto, 

jamais descontínuo silêncio. Então você opta por parar, e mentindo, 

escondendo seu medo, vai começar a pôr à prova seu desejo de repouso; 

dirão, que pelo fato da cidade estar deserta e o silêncio ser penetrante, não há 

dúvida de que este é um excelente lugar para descansar. Então você vai 

parar. E, depois de alguns minutos parado, sucederá de você ouvir um ligeiro 

ruído, e você vai começar a se perguntar: ruído ou voz? E de quê ou de 

quem? E como descrever isso?7 (MANGANELLI, 1987, p. 07, tradução 

minha) 

 

A escritura se organiza a partir do momento em que admite sua incapacidade de 

traduzir em palavras os sons inarticuláveis que vêm de um “lugar impreciso”. Cada afirmação 

ou interrogação propõe uma possibilidade de direção, sem abandonar completamente a 

enorme quantidade de direções não-escolhidas. As hipóteses fazem hipóteses sobre si 

mesmas, tornando-se hipóteses de hipóteses: 

 

Você não pode deixar de imitar aquilo que ouve: você não fez o som de uma 

gota que cai, o bramido de um animal, flauta que soa? Como não poderia ser 

o itinerário interminável da insensatez? De jeito nenhum: destruição do 

sentido, perda do sentido, descobrindo que em nenhum momento havia 

traços, pistas, ou sintomas de sentido. Isso mesmo, sintoma; porque talvez 

                                                           
7 Primeiro parágrafo de Rumori o Voci: “Se percorrete delle strade, umide e fatiscenti, che scendono verso il 

fiume, un qualunque fiume, vi coglierà certamente, ad un punto noto, una sorta di stanchezza strana e insistente; 

ed allora vi accorgerete che, in qualunque momento vi siate mosso, ora è notte, una notte profonda e 

indifferente, e in un primo momento questo crederete di notare: che dovunque, tra le case chiuse e le ripide 

discese, i gradini lubrici, dietro gli angoli, nelle piazze deserte che vi accadrà di scorgere, di tentare col passo 

stremato, dovunque, vi sembrerà, vi direte, dovunque regna un assoluto, mai discontinuo silenzio. E dunque voi 

sceglierete di far sosta, e mentendo, nascondendo la vostra paura, comincerete a far prova del vostro desiderio 

di riposo; vi direte, che poiché la città è deserta e il silenzio pervasivo, non v'è dubbio che quello è un posto 

eccellente per riposare. E dunque sosterete. E dopo qualche minuto di sosta vi accadrà di sentire un rumore 

lieve, e comincerete a chiedervi: rumore o voce? E di che o di chi? E come descriverlo?”. (MANGANELLI, 

1987, p. 07) 
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você pode agora pensar que a existência de algum sintoma seria um sinal 

claro de que o sentido, como se pudesse, seria nada além de uma doença do 

discurso, uma patologia monstruosa; e, de fato, o sentido, explodindo como 

uma maldita bexiga de males, seria uma epidemia insana, e o significado do 

universo nada mais que uma patologia que se espalhou para além de suas 

fronteiras até os confins do mundo, ou à noite, para que você não reconheça 

como mundo.8 (MANGANELLI, 1987, p. 91, tradução minha) 

 

No trecho citado o destaque das imitações de sons reconhecíveis é questionado logo 

em seguida, sobressaindo sua função ao realizar tal atividade. O autor prefere dar enfoque à 

ausência de sentido que tal ação evoca. As possibilidades se desdobram até o momento em 

que o discurso é tido como patologia, já que seu sentido foi esvaziado. Nesse caso, o conceito 

de ritmo enquanto movimento se mostra muito eficaz, porque é possível considerar a obra, na 

sua completude, como uma espécie de mapa de sentidos advindos de sucessões de hipóteses, a 

partir da vaga percepção de ruídos ou vozes. 

Na desobediência à literatura realista, sendo acrobata da língua, Manganelli afronta a 

face mentirosa da literatura, expondo a impossibilidade de uma mimese entre palavras e 

coisas. Sem iludir-se que há sentido imediato na escrita, sem alimentar a noção de que existe 

objetividade de fazer literatura. O que Manganelli propõe, portanto, é a atuação ativa em um 

processo de significação e demonstração da língua, o qual se obtém através dos gestos de 

descontinuidade, expressos na escritura literária. Intermitências que se manifestam como 

ponto de força que abre à continuidade do discurso. Suspensões conscientes de que a 

linguagem organiza nada menos que a si mesma e os significados possíveis que a possa 

atravessar. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Original do trecho: “Tu non puoi non imitare ciò che ascolti: non sei stato goccia che cade, animale che 

brama, flauto che vola? Come potrai ora non essere lo sterminato intinerario della insensatezza? Assenza di 

senso: distruzione del senso, perdita del senso, constatazione che in nessum momento vi è stata traccia, indizio, 

sintomo di senso. Ecco, sintomo; giacchè forse tu ora pensi che l’esistenza di un qualche sintomo sarebbe segno 

certo che il senso, come che sia, sarebbe niente altro che una patologia del discurso, un mostruoso morbo, ed 

anzi il senso, esplodendo, come una malnata vescica di male, sarebbe uma epidemia demenziale, e il senso 

dell’universo nient’altro che un morbo che avesse disteso le sue frontiere fino agli estremi del mondo, o della 

notte, ché altro tu non conosci come mondo.” (MANGANELLI, 1987, p. 91) 
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