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Resumo: Este artigo tem como objetivo investigar a linguagem de Antonin 
Artaud em seus anos de internamento em Rodez. Buscaremos a aproximação 
entre a morte e a escrita, e como esta provoca o dilaceramento do sujeito, do 
eu. Para essa empreitada, veremos, na complexa relação de Artaud com o Dr. 
Gaston Ferdière, uma poesia conturbada, cruel, silenciosa e perigosa, que 
nasce dos escritos de Artaud contra as imposições e as normas psiquiátricas a 
que está submetido. 
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Em “O milagre secreto”, Borges (1972) conta-nos uma história sobre Jaromir 
Hladík, um escritor que durante o ano de 1939 foi detido pelas guardas do Terceiro 
Reich, encerrado na prisão e condenado ao fuzilamento — nenhuma outra forma, 
nem a degola, nem a decapitação, causava-lhe tanto terror e amedrontamento como 
morrer fuzilado. Em sua mente, Hladík repetia o ato de sua morte infinitamente e, 
dessa forma, morreu centenas de mortes (em pátios diferentes, por soldados 
diferentes, por espaços diferentes, por distâncias diferentes). Os seus simulacros 
causavam-lhe imenso temor, e, quando de súbito, voltou às vésperas de seu 
fuzilamento, por vezes considerava-se imortal, por vezes não via a hora de pôr à 
prova sua mortalidade — chegava mesmo a desejar a descarga das metralhadoras, 
para finalmente acabar a sua vazia tarefa de imaginar.  

Ao relembrar suas obras, Hladík apercebeu-se que todo seu passado como 
escritor fora equívoco e lânguido, porém, ainda poderia “redimir-se” com seu drama 
em verso Os inimigos, pois, para estar completo, era necessário mais dois atos. Não 

                                                           
1 Este artigo é parte integrante da dissertação Transgressão e Linguagem nos escritos de Antonin Artaud, 
defendida em 2011, pela Universidade Estadual de Londrina, na Pós-Graduação em Estudos 
Literários. Pesquisa financiada pela CAPES. 
2 Professor Colaborador do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina. E-mail: 
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havia tempo, e, nesse instante de seus pensamentos, clamou a Deus: “Se de algum 
modo existo, se não sou uma de tuas repetições e erratas, existo como autor de Os Inimigos. 
Para levar a termo esse drama, que pode justificar-me e justificar-te, requeiro mais um ano. 
Outorga-me esses dias, tu de quem são os séculos e o tempo” (Borges 1972:160).  

Ao amanhecer, levaram Hladík para o local de sua morte, e, como o mesmo 
observou, a realidade era menos rica que os simulacros que havia imaginado. Diante 
da tropa que o fuzilaria, ele esperou a descarga sob a chuva. No entanto, quando o 
sargento vociferou a ordem final, o universo físico deteve-se:  
 

Um ano inteiro solicitara a Deus para terminar seu trabalho: um ano lhe 
concedia sua onipotência. Deus laborava para ele um milagre secreto: 
matá-lo-ia o chumbo germânico, na hora determinada, mas em sua 
mente um ano transcorria entre a ordem e a execução da ordem. Da 
perplexidade passou ao estupor, do estupor à resignação, da resignação 
à súbita gratidão.  
Não dispunha de outro documento senão da memória; [...] Não 
trabalhou para posteridade, nem ainda para Deus, de cujas preferências 
literárias pouco sabia. Minucioso, imóvel, secreto, urdiu no tempo seu 
alto labirinto invisível. [...] Deu término a seu drama: não lhe faltava já 
resolver senão um epíteto. Encontrou; a gota de água resvalou em sua 
face. Iniciou um grito enlouquecido, moveu o rosto, a quádrupla 
descarga o derrubou. Jaromir Hladík morreu a 29 de março, às nove 
horas e dois minutos da manhã (Borges 1972: 162-163).  

 
A experiência de Hladík assemelha-se muito com a experiência do 

internamento de Artaud. Não pela proximidade das datas, mas pela proximidade de 
como ambos vivenciam o tempo. De certa forma, esse intervalo no tempo cedido por 
Deus a Hladík pode ser encarado como esse intervalo na vida e na liberdade de 
Artaud. Dispunha ele de caneta e papel, é verdade, mas seu tempo no internamento, 
tal como narra Borges sobre o autor de Os Inimigos, é um intervalo, um hiato da vida. 
É nesse tempo também que Artaud escreve, escrita que não tem o intuito de 
comunicar, apenas; assim como no milagre de Borges, tem a potência que a própria 
poesia forja para se manifestar, ou, como afirmou Artaud, depois de recitar um 
poema de Gérard de Nerval, é preciso reencontrar o sentimento perdido da poesia: 
“Me horroriza la jactancia usted lo sabe pero hay en mí una fuerza innata de poesía 
que no puede dejar ya de salir” (Artaud 2006a: 118). O sentimento perdido da poesia 
de Artaud, onde ela se manifesta e revela-se, tem a mesma gestação de Os Inimigos de 
Hladík, nesse instante último, nessa experiência limite que encontramos ao nos 
defrontarmos com a morte. A experiência do internamento de Antonin Artaud, a 
partir de suas cartas, pode ser entendida em torno desse confronto do poeta com sua 
finitude, do sujeito com sua subjetividade, da escrita com seu vazio. 
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A ambiguidade do internamento: a solidão da escrita  
 

Em torno da literatura, muitos são os autores que tratam do limite entre a 
razão e a loucura, entre o saudável e o patológico, entre o normal e a anomalia. Duas 
narrativas nos chamam peculiar atenção sobre esse tema: “O sistema do Dr. Alcatrão 
e do Professor Pena” (2008) de Edgar Alan Poe, e O Alienista (1994), de Machado de 
Assis. Ambos os textos não se comunicam só pela proximidade do tema, mas, 
particularmente, pelo modo como são apresentados os personagens médicos dentro 
de cada narrativa. É sabido que Machado de Assis era leitor de Poe, e é provável que 
a inspiração do literato brasileiro para escrever a novela O Alienista seja tirada de “O 
sistema do Dr. Alcatrão...”; basta olharmos de perto as características que nos 
interessam tanto do Sr. Maillard quanto do Dr. Simão Bacamarte, e como ambos, 
homens de ciência e detentores da razão, vão apresentando, no decorrer das 
narrativas, suas excentricidades.  

O Alienista traz, grosso modo, e com toda a ironia machadiana, a ideia da 
loucura através das extravagâncias teóricas do Dr. Simão Bacamarte, em sua Casa 
Verde, no interior do Rio de Janeiro — Itaguaí; Poe apresenta um hospício no 
extremo sul da França, que tem como diretor o Sr. Maillard, o protagonista e também 
narrador que, ao saber por alguns amigos médicos sobre a existência do 
estabelecimento, decide visitá-lo para conhecer o sistema de brandura, famoso 
método de tratamento adotado em tal hospício.  

Embora ambas as narrativas sejam conduzidas de modo diferente, elas trazem 
a problemática do limite entre a razão e a loucura, ou, na verdade, o que ambos os 
textos parecem apresentar não vem em forma de afirmação, mas numa questão: 
quais os limites entre a razão e a loucura? Poe mescla horror com o cômico, onde esta 
narrativa fantástica segue o artifício do duplo, no caso, centrado na figura ambígua 
do Sr. Maillard — que realça a ambiguidade da figura do médico e como este 
apresenta a loucura. As histórias contadas pelo diretor do hospício na narrativa de 
Poe se confundem, ao longo da narração, entre verossímil e inverossímil, entre 
mentira e verdade; de forma semelhante, os discursos de Simão Bacamarte, ao 
introduzir, no decorrer da novela, várias teorias sobre a loucura, traz a questão: 
quem é insano ou quem é normal? Teoria que acaba por condenar o próprio médico:  

 
Simão Bacamarte achou em si as características do perfeito equilíbrio 
mental e moral; pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a 
perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor moral, a lealdade, 
todas as qualidades enfim que podem formar um acabado mentecapto. 
[…] Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça juntamente alegre e 
triste, e ainda mais alegre do que triste. Ato contínuo, recolheu-se a 
Casa Verde […] — A questão é científica, dizia ele; trata-se de uma 
doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a 
teoria e a prática. […] Fechada a Casa Verde, entregou-se ao estudo e à 
cura de si mesmo (Assis 1994: 68).  

 
Outro interessante ponto é que ambos os médicos, tanto Bacamarte quanto 

Maillard, estavam amalucados. Ambos são descobertos, num ato insólito, no último 
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instante: a descoberta só vem salientar a loucura que percorreu ambos os 
personagens em toda a narrativa. Na novela de Machado, a ambiguidade do médico 
manifesta-se quando, em sua busca de uma teoria perfeita para definir a insânia, 
descobre que serviria de estudo para si mesmo; no caso do Sr. Maillard, o ambíguo 
diretor, que ao receber o protagonista em seu hospício, conta-lhe como o “sistema de 
brandura” foi falho, levando o narrador a acreditar que o diretor estava em pleno 
juízo de suas faculdades quando, muito pelo contrário, era o próprio organizador e 
líder da revolução dos loucos. Ambos os médicos estão marcados, em definitivo, pela 
mais pavorosa loucura que se desvenda, paulatinamente, aos olhos do leitor — 
loucura causada pela ambição desmedida de criar uma teoria perfeita para a própria 
loucura.  

Conhecemos esse infindável debate entre os limites da razão e da loucura, mas 
as ambiguidades dentro de uma instituição asilar não findam só pela figura do 
médico e do interno. Quando Michel Foucault (2002: 210) sugere, na abertura de seu 
artigo “A loucura, a ausência de obra”, que “talvez, um dia, não saibamos mais 
muito bem o que pode ter sido a loucura” e que “Artaud pertencerá ao solo de nossa 
linguagem e não à sua ruptura”, o autor de História da loucura expressa uma 
esperança. Mesmo que Artaud, hoje, tenha sido, de certa forma, absorvido pela 
literatura, pela estética e, principalmente, pelas práticas teatrais, ele ainda se mantém 
numa ruptura sem precedentes. Seu internamento e sua linguagem representam o 
auge de uma obra que não é obra, de uma escrita que não busca comunicar, nem dar 
uma lição. Se buscássemos uma lição, um comunicado, estaríamos a trair o próprio 
Artaud, pois, “antes da loucura e da obra, [encontramos] o sentido de uma arte que 
não dá ocasião para obras” (Derrida 2002: 115). Nesse sentido, concordamos quando 
Derrida (2002: 115) escreve: “Se Artaud resiste totalmente — e, cremo-lo, como 
ninguém mais o fizera antes — às exegeses clínicas ou críticas — é porque na sua 
aventura (e com estas palavras designamos a totalidade anterior à separação da vida 
e da obra) é o próprio protesto contra a própria exemplificação”. Podemos entender 
por “exemplificação”, tentativas de cicatrizar a ferida da escrita de Artaud. Se em um 
determinado momento histórico tentou-se (como ainda tentam) cicatrizá-lo, isso já 
não pertence a Artaud, já não pertence à sua linguagem. Artaud ainda se encontra 
num lugar especial dentro de nosso pensamento, não estando totalmente inserido, 
mas, de certa forma, já inserido. Isso só vem a demonstrar como é tênue a linha que 
separa o louco daquilo que ele não é.  

Autores como Foucault afirmam que o discurso psiquiátrico fez a loucura 
calar-se ao encerrá-la dentro dos muros do internamento. Essa afirmação procede 
num sentido ambíguo: ao silenciar a voz da loucura, ela pode sussurrar, dentro do 
espaço que a dominou, palavras distantes daquelas que a determinam e a limitam. A 
loucura não se calou diante do discurso do médico (que a definiu, a encerrou e a 
desautorizou a falar), pelo contrário, ela contra atacou — silenciada, ela eclodiu 
numa linguagem que produz eco, numa profundidade falante que não se destina a 
ninguém, destruindo ou não compactuando com aquela linguagem outra (a do 
poder) que a determinou como louca ou esquizofrênica. Michel Thévoz (1979: 8) 
escreve que “C´est l´internement ou l´excommunication sociale, et non la folie, 
pensons-nous, qui constitue la condition spécifique d´une telle création d´écriture [a 
arte bruta]”. E, somado a isso, Maurice Blanchot (1987: 17) afirma que escrever é 
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“retirar a palavra do curso do mundo, desinvesti-la do que faz dela um poder pelo 
qual, se eu falo, é o mundo que se fala, é o dia que se identifica pelo trabalho, a ação e 
o tempo”. Artaud (2004: 162), em Le pèse-nerfs, qualifica seu pensamento como um 
“impoder”, mas esse impoder não é a esterilidade da fala, da escritura, ou uma 
simples impotência, senão, como nos escreve Jacques Derrida (2002:117-118), “a 
própria inspiração: força de um vazio, turbilhão do sopro de um soprador que aspira 
para ele e me furta aquilo mesmo que deixa vir para mim e que eu julguei poder 
dizer em meu nome”.  

É esse impoder que marca toda a escrita de Artaud, é esse sopro que não se 
destina a comunicar, mas, por mais contraditório que isso possa parecer, que não 
cessa de falar. Ainda em Le pèse-nerfs, Artaud (2004: 160) afirma: “Je suis un abîme 
complet”; abismo que traz à palavra um não sentido, ou ainda, uma 
“irresponsabilidade como poder e origem da palavra” (Derrida 2002: 118); essa 
irresponsabilidade fica à margem da lógica, da moral e da estética, mas também fica 
à margem do seu próprio autor — “é uma perda total e originária da própria 
existência” (Derrida 2002: 118). As palavras de Artaud não pertencem a ele, pois 
quem é ele? Quem é Antonin Artaud? Ele próprio responde: “Y ahora soy Otro, 
absoluta y radicalmente” (Artaud 1981: 102).  

Uma explosão vulcânica, diríamos, que marca a escrita de Artaud em 1945 e 
1946. Sua escritura é traçada, mais do que nunca, pelo seu encontro com a morte. O 
poeta está em constantes transformações; essas transformações geram, em suas 
cartas, uma escrita repetitiva, ao mesmo tempo que irregular e corrosiva. Artaud 
desdobra -se, reinventa -se, repete-se, desaparece em cada linha traçada, em cada 
desenho feito. Sua escrita traz uma batalha, uma guerra entre as palavras e seus 
sentidos, como já havia anunciado vinte anos atrás:  

 
Ceux pour qui certains mots ont un sens, et certaines manières d´être, 
ceux qui font si bien de façons, ceux pour qui les sentiments ont des 
classes et qui discutent sur un degré quelconque de leurs hilarantes 
classifications, ceux qui croient encore à des “termes”, ceux qui remuent 
des idéologies ayant pris rang dans l´époque, ceux dont les femmes 
parlent si bien et ces femmes aussi qui parlent si bien et qui parlent des 
courants de l´époque, ceux croient encore à une orientation de l´espirit, 
ceux qui suivent des voies, qui agitent des noms, qui font crier les pages 
des livres,  
– ceux-là sont ler pires cochons.  
[...]  
Et je vous l´ai dit: pas d´oeuvres, pas de langue, pas de parole, pas 
d´esprit, rien.  
Rien, sinon un beau Pèse-Nerfs.  
Une sorte de station incompréhensible et toute droite au milieu de tout 
dans l´esprit (Artaud 2004: 165).  

 
Em meados de 1945, vemos Artaud afastar-se cada vez mais de suas 

convicções místicas que preponderavam nas cartas de 1943 e 1944. Artaud já 
demonstra uma linguagem mais violenta, mais cruel. Em uma carta a Jean Paulhan, 



 
) 

                                      
                      

 
 

 

                                                                                                              Renan Pavini (UEL)  

 LINGUAGEM E MORTE EM ANTONIN ARTAUD 
474 

Londrina, Volume 12, p. 469-485, jan. 2014  

de fevereiro de 1945, afirma que tem que recuperar o tom que se encontrava em Le 
tréâtre et la peste:  

 
He releído muchas veces Le Téatre et la Peste, y pienso que hay en él un 
tono y el secreto de un tono que tengo que recuperar a cualquier precio 
por encima de todas las terribles adversidades a que há sido sometida 
mi conciencia, porque ahí reside el secreto de mi yo de todo lo que 
buscaba en la época de la correspondencia con Jacques Rivière (Artaud 
1986a: 45).3 

 
Em 6 de abril do mesmo ano, Artaud afirmou que se viu “invadido por una 

corriente de pensamientos de una violencia tan terrible que olvidé todo lo demás” 
(Artaud 1986: 70). É nesse fluxo de seu pensamento que, três meses mais tarde, nega 
explicitamente a relação que mantinha com a religião cristã:  

 
On a dû vous dire qu´à un moment donné j´avais été repris par le rituel 
chrétien, mais voilà deux ou trois mois que je me suis rendu compte 
que j´obéissais ce faisant à d´abominables influences qui n´avaient 
jamais eu d´autre idée que de capter les forces de mon moi et de les 
amener à cette idée stupide de l´être, par les êtres appelée dieu et à 
laquelle je n´ai jamais cru, qu´on l´appelle christh, Jehovah ou Brahma. 
Je suis un homme et un corps, j´ai un coeur dedans venu de la moelle 
de mes os, ma douleur, et je ne supporte pas que les esprits me 
commandent, qu´ils viennent du ciel ou de l´enfer. Et j´ai été heureux 
de trouver enfin un homme qui veuille fesser le nombril de Dieu! Car 
Dieu en effet ne s´en ira pas avec ses rites, ses communions, ses messes 
et son Saint chrême si l´on ne se decide pas à le fasser avec toute la 
brutalité d´une haine que les siècles ont accumulée(Artaud 2004: 983).4 

 
Estas transformações de Artaud vêm acompanhadas de uma ultrapassagem 

de toda sua escrita. De um lado, temos o espaço fechado do internamento, com todas 

                                                           
3 É notável lembrar que a primeira edição de Le théâtre et son Double saiu em 1938, que coincide com o 
momento em que Artaud encontrava-se, em Sainte-Anne, e nem ficou sabendo da publicação. Já a 
segunda edição saiu em maio de 1944, mas Artaud só conseguiu ter acesso a sua obra em 1945.  
4 Artaud explicitamente nega todo o catolicismo e toda a religião em geral. Em sua escrita, como 
podemos perceber, a partir das cartas dessa época, Artaud não mais utiliza maiúsculas para designar 
palavras relacionadas à religião, em especial, deus. Posteriormente, utilizará maiúsculas apenas em 
alguns casos, mas apenas para ridicularizar. Como exemplo, podemos ver em uma carta endereçada a 
Roger Blin, em 23 de setembro de 1945, que o autor afirma seu ódio pelas religiões (embora nunca 
tenha deixado de ter intervenções místicas em sua linguagem): “Hay océanos de encantamiento en 
París, en la tierra y en Rodez para impedirme de salir de aquí y no deseo continuar viendo al alma 
asfixiada bajo los encantamientos como viene pasando ya desde hace 8 años pero que ha llegado al 
colmo del paroxismo desde el pasado mes de Abril, es decir, desde ese pretendido Domingo de Pasión 
en que arrojé la comunión, la eucaristía, a dios y a su cristo por las ventanas y me decidí a ser yo 
mismo, es decir, simplemente Antonin Artaud un incrédulo irreligioso por naturaleza y con un alma 
que jamás ha odiado a nada más que a Dios y sus religiones, sean de cristo, de Jeováh o de Brahma, 
sin olvidar los ritos naturalistas de los lamas” (Artaud 1986:108).  
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as significações que traz consigo: solidão, linguagem científica, exclusão social, 
doença mental, entre outros; do outro lado, temos um movimento exterior, que vem 
do interior, contra as amarras que impõe todo o discurso psiquiátrico e as sessões de 
eletrochoques que Artaud tanto condena: uma experiência mística com a linguagem 
(não simplesmente porque o autor acredita e coloca em seus escritos teorias místicas 
ou religiosas, mas uma relação mística que o autor mantém com a escrita), uma 
liberdade poderosa e sem reservas, onde linguagem e vida confundem-se, mesclam-
se e misturam-se, ultrapassando a barreira da literatura e de uma escritura que fala 
sobre o mundo, rompendo com a sintaxe determinada e escavando, num esoterismo 
linguístico, um significado oculto dentro de cada palavra. Palavras que falam por si 
só, isso que Artaud escreve em uma carta endereçada a Jean Paulhan: “Comme un 
poète qui attend longuement que les mots disent tout ce qu´ils ont à dire avant de se 
mettre lui-même à les dompter. — Il y a dans ce texte plusieurs phrases où je me 
demandais jusqu´à quel point l´écrivain a le droit de se croire le Maître du langage” 
(Artaud 2004: 898-899).  

Linguagem que fala de si, sobre si e no interior de si. Uma linguagem afastada 
do mundo, ou, como diz Blanchot (1987: 40), uma arte que “parece então o silêncio 
do mundo, o silêncio ou a neutralização do que há de usual e de atual no mundo, tal 
como a imagem é a ausência do objeto”. Ora, ao colocar a escrita de Artaud como 
uma linguagem que se mantém à margem do mundo, afastada do mundo, só 
corrobora com a ideia de que o poeta, encerrado num asilo de alienados, encontrava-
se na mesma dimensão que sua linguagem ―enquanto Artaud estava socialmente 
colocado à margem, sua linguagem estava transgressivamente. O poeta maldito, ao 
relembrar de como foi internado, escreve: “Sea como sea era criminal hacerme pasar 
por un enfermo y estas circunstancias y calificar deshonestamente de crisis mentales 
mis estados de manifestación de mi verdadera alma y de mi verdadero ser” (Artaud 
1986: 97).5 Isso nos faz lembrar os contos de Machado e de Poe e as questões que 
podem suscitar: o que é loucura e o que não o é? Um louco ou um artista? Um 
alienado ou poeta? Ou, na pergunta de Foucault (2002: 188): “Onde termina a obra, 
onde começa a loucura?” O próprio Artaud (1986: 114), em uma carta a Jean Paulhan, 
escreve sobre a incoerência do Dr. Ferdière ao olhar para ele e seus trabalhos: “un 
médico puede permitirse el lujo de tratarme de loco si no le gusta lo que hago, como 
un crítico que estuviese celoso de un poeta y que lo hiciese encarcelar. — Esto es lo 
que especialmente ha sucedido aqui”. O poeta, ao aproximar Ferdière de um crítico 
de arte, reprova o médico por rotular sua poesia como uma “expressão de sua 
loucura” sem realmente entendê-la. Sendo assim, a posição do médico parece dizer 
mais a respeito ao gosto ou a uma limitada compreensão sobre a arte, do que à 
loucura propriamente dita.  

Ao olharmos para Artaud, logo perceberíamos que as fronteiras (razão, 
linguagem, sociedade, etc.) estão em constantes ultrapassagens. Essas ultrapassagens 

                                                           
5 Em uma carta a Anie Besnard, datada em 10 de fevereiro de 1944, quando ainda Artaud estava 
influenciado pela religião cristã, escreve o porquê foi internado: “Sé perfectamente que la mala 
influencia de los tiempos ha terminado haciéndole creer que exageraba con mis sueños perpetuamente 
apocalípticos y que para mucha gente soy lo que los hombres llaman un falso profeta y un profeta de 
desgracia, y que además fue por esta causa que me hicieron encerrar como aguafiestas en un Asilo de 
Alienados, pronto hará siete años” (Artaud 1981: 162).  
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são o que podemos entender por poesia em Artaud — o poeta maldito, ao transitar 
entre as fronteiras da linguagem e daquilo que não o é, faz sua poesia ganhar a 
virulência de sua dor. Thévoz (1978: 39) escreve que “L´antagonisme social entre les 
propriétaries du code et les exclus trouve avec la situation asilaire sa ligne de front. 
Sans doute serait-il cynique d´affirmer que l´invention d´ecriture y trouve son terrain 
le plus favorable. Le fait est pourtant qu´elle se nourrit de cet antagonisme”. O 
antagonismo entre o código da língua estabelecido e a transgressão desse código 
significa o nascimento de uma nova linguagem: “romper com a linguagem para tocar 
a vida” (Artaud 2006b: 8). O isolamento asilar pode ser considerado a causa da 
escritura em Artaud, mas apenas num certo sentido: não porque o mesmo encontra-
se internado, fechado nesse espaço que o classifica como um alienado, e sim porque 
esse louco do teatro encontra-se muito além dos muros que o excluem da sociedade. 
A poesia de Artaud começa no momento em que ele próprio percebe-se como 
excluído, não apenas socialmente (como em Thévoz), mas no próprio território da 
linguagem: ele não somente se vê como excluído do mundo, mas excluído do sentido 
das coisas (como em Blanchot). Em uma carta a Rene de Solier, Artaud (2004: 984) 
escreve “j´ai été traitéd´insensé un jour il y a huit ans parce que je pense que les 
choses n´ont pas de sens, et que seul l´instinct du coeur les comande”. Ou, em outras 
palavras, podemos dizer que Artaud não se submeteu a um hediondo corredor dos 
sentidos, e que podemos ter isso como uma das causas de seu internamento.  

O isolamento de Artaud não se encontra somente dentro do hospital que o 
classifica como doente e o condena a mais de 50 sessões de eletrochoques; seu 
isolamento já se encontrava em sua própria obra. Obra que mantém um poder (ou 
um impoder) de excluí-lo no momento em que o absorve para sua mais profunda 
solidão. Assim, Les lettres de Rodez podem ser entendidas sobre uma dupla solidão: 
solidão asilar, solidão poética. Escrever para Artaud não significa trazer a presença 
de seus amigos, mas significava afundar-se mais ainda nessa solidão que o devorava. 
Ao escrever suas cartas, havia sempre a dúvida se realmente elas seriam entregues 
aos seus destinatários: ou o correio as interditará, ou Ferdière não deixará sair de 
Rodez, ou elas poderiam ter sido extraviadas por seu correspondente.  

O antagonismo entre a exclusão e a escritura, entre o código da língua e sua 
transgressão, entre os muros do internamento e a liberdade, não é exatamente o que 
produz a obra de Artaud; ao contrário, o que seus urros, suas glossolalias expressam 
é, justamente, esse espaço onde não há oportunidade para a obra, esse pèse-nerfs que 
não é produto de uma ficção, senão “el resultado de una prolongada experiencia de 
todo” (Artaud 1986: 207), uma experiência com a morte.  

 
 

O médico e o monstro  
 

O psiquiatra Gaston Ferdière, em 1976, abriu seu dossier sobre Antonin Artaud 
para, como o mesmo diz, “sacarlo a la luz” (Ferdière 2006: 10), trazendo a inédita 
correspondência entre ele e seu paciente. Como diz Teixeira Coelho (1982: 23), “o 
doutor, ao prefaciar a edição da Gallimard, de 1977, procura, de modo mais 
canhestro possível, jogar uma luz favorável sobre si mesmo”. Foi com Ferdière que 
Artaud, como podemos observar em uma grande quantidade de cartas, mantinha 
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uma relação de amor e ódio — ora acusava-o de maus tratos e ora o tratava como um 
amigo. O que fica mais evidente nesse prefácio é o que incomoda Ferdière: as 
inúmeras críticas recebidas (inclusive de amigos de Artaud) pelas frequentes sessões 
de eletrochoques e pelo diagnóstico do Professor Henri Mondor sobre o poeta: “Mi 
conducta, por supuesto, puede prestarse a muchos comentarios más o menos 
desagradables y deseo dar aquí algunas razones” (Ferdière 2006: 9). 

Em 4 de março de 1948, Artaud foi encontrado morto em seu quarto no 
hospício de Ivry6 — quarto que Nerval, poeta admirado por Artaud, havia ocupado 
— aos pés da cama, agarrado a um sapato. Muitas são as polêmicas em torno da 
morte do poeta, embora, logo após sua morte, tenha se diagnosticado câncer no reto. 
Teixeira Coelho, em seu Artaud, aponta-nos a possibilidade de suicídio, dizendo que 
o próprio poeta, um dia antes de morrer, havia estado na casa de Paule Thévenin, 
onde redigiu um documento oficial sobre seus livros publicados e os que viriam a ser 
publicados, o que leva Coelho a insinuar que Artaud estava preparando-se para sua 
morte. E, para corroborar essa posição, demonstra-nos outro indício, onde “dois dias 
antes de sua morte, a 2 de março, Artaud observa à irmã que precisa ter muito 
cuidado ao dosar a droga [da qual os médicos haviam liberado o uso para Artaud], 
caso contrário poderia provocar sua própria morte. Quer dizer: Artaud sabia da 
possibilidade que está ao alcance de sua mão” (Coelho 1982: 113). Outra versão é do 
Dr. Gaston Ferdière, escrita no prefácio de Nouveaux écrits de Rodez (1977). O médico 
insinua que na verdade Artaud morreu envenenado, intoxicado pelas quantidades 
de heroína e morfina que tomava, indo contra o diagnóstico de câncer adotado, 
dizendo que “El diagnóstico de cáncer intestinal caído un buen día de boca del 
profesor Henri Mondor me parece que debe ser puesto en tela de juicio: ¿ no era 
posible, a lo largo de una única consulta y a la vista de simples radiografías, tomar 
triviales escíbalos, como se ve a lo largo de las intoxicaciones de opio, por opacidades 
neoplásticas?” (Ferdière 2006: 10). Mas quanto a esta posição, parece ficar claro que, 
como apontam alguns comentadores, Ferdière estava procurando livrar-se da culpa 
atribuída a ele por negligência — como o médico não havia detectado aquela doença 
na estada de Artaud em Rodez? Mesmo assim, como esclarece Cláudio Willer (1986: 
14), a versão mais plausível é câncer no reto.  

As polêmicas não só rondam a morte de Artaud, como também toda sua 
relação (correspondência) com Ferdière, enquanto manteve-se em Rodez.7 Desde 
1943 até 1946, as cartas de Artaud trazem uma poesia virulenta, realizada em 

                                                           
6 O próprio Ferdière, sobre a clínica do Ivry, escreve: “Puedo confesarlo hoy: más de una vez me 
ocurrió lamentar el haber liberado demasiado pronto a Antonin Artaud y no haber exigido más 
garantías en el momento de su salida de Rodez, el no haber tomado mayores precauciones en la 
organización de la post-cura./ ¡Sin embargo yo no ignoraba la detestable reputación de la demasiado 
famosa clínica de Ivry! Es culpa mia, es mi mayor culpa si Artaud murió relativamente joven y no nos 
dio un número mayor de obras de arte — como el admirable Van Gogh” (Ferdière 2006: 9-10). Nota-se 
que o Dr. Gaston Ferdière está muito mais preocupado em escapar da culpa pela morte e pelos maus 
tratos de Artaud, do que propriamente em relembrar os fatos. 
7 Durozoi (1975: 48) já afimava sobre a ambiguidade da relação de Artaud com seu médico: “Es un 
período durante el cual sus relaciones afectivas con Ferdière son ambiguas: aunque sigue siéndole 
muy adicto, Artaud se lamenta de que es torturado por el electro-choque, y acusa a Ferdière de 
aterrorizarle por medio de constantes amenazas (de entonces parte la rivalidad, que no cesará de 
agrandarse tras la muerte de Artaud, entre acusadores y defensores de Ferdière)”. 
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repetições linguísticas — repetições que constituem sua poesia no momento em que a 
transforma, dobra, reconstrói, nega e a destrói. Ora Artaud acusa Ferdière de amigo, 
ora acusa-o de inimigo, ora é o médico com uma sensibilidade para a poesia, ora é o 
psiquiatra que o mata com inúmeras sessões de eletrochoques. Como observamos, no 
trecho abaixo, em exposição que mescla internamento e poesia, encontramos, sob o 
ponto de vista do paciente, a visão limitada do médico sobre a esfera poética de seus 
escritos:  

 
En este momento me reprocha que me escondo de usted y es lo que 
siempre me ha reprochado desde que estoy aquí. Pero yo en eso veo 
más bien escenas de celos amistosos que reproches críticos de médico. 
Algo de mi mundo interior se le escapa y está en contra de que se lo 
abra a otras personas que no son usted. Ahora bien es lo contrario de 
mis intenciones. Siempre he querido arrastarle a mi esfera poética 
propia pero he visto que usted no quería creer en ella y es lo que me ha 
cerrado el corazón. Los estados místicos del poeta no son delirio Dr. 
Ferdière. Son la base de su poesía.  
Tratarme como delirante es negar el valor poético del sufrimiento que 
desde la edad de quince años surge en mi ante las maravillas del 
mundo del espíritu que el ser de la vida real jamás puede realizar; y de 
este sufrimiento admirable del ser es de donde he sacado mis poemas y 
mis cantos. ¿ Cómo no consigue amar en la persona que soy lo que ama 
usted en mi obra? Es de mi yo profundo de donde saco mis poemas y 
mis escritos y a usted le gustan. Todo poeta es un Vidente. De su 
iluminismo fue de dónde sacó Rimbaud lãs Iluminaciones y la Temporada 
en el Infierno. Y William Blake vio en el mundo místico del Espíritu el 
objeto de todas las maravillosas visiones transcritas en el Matrimonio del 
Cielo y el Infierno. Si yo no creyese en las imágenes místicas de mi 
corazón no podría llegar a darles la vida.  
Creo en el Cielo Dr. Ferdière aunque no creo en el infierno y considero 
como una indignante impiedad tratar de delirio las imágenes que me 
forjo del cielo.  
[...] en la época en que yo era el poeta Antonin Artaud y era libre todo 
París conocía las visiones místicas que yo tenía. Y a usted mismo se las 
describí en París en 1935 y no comprendo que lo que en aquel momento 
maravilló al Sr. Gaston Ferdière Interno de hospitales y le hizo querer al 
poeta y místico que yo era sea tratado hoy de delirio por el Dr. Gaston 
Ferdière Médico Director del Manicomio de Rodez. Usted me prometió 
en París defenderme en todo momento y me dijo que mis estados 
místicos eran la verdad y no delirio enfermizo y que habría que caer en 
una época de crimen, de ignorancia y de locura para tratarlos como 
enfermedad. Le suplico que recuerde su verdadera alma y comprenda 
que una serie más de electrochoque me aniquilaría.  
Y no creo que usted lo desee en conciencia (Artaud 2006a: 109-110).  
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Ao reconstruir sua esfera poética, Artaud acusa Ferdière de não ser o mesmo 
Gaston Ferdière de 1935. Essa dupla pessoa, como podemos observar no trecho da 
carta acima, não se esgota somente cronologicamente, ou seja, em um Ferdière antes 
de ser diretor do Asilo de Rodez e depois de o sê-lo, mas na própria trama que a 
função “médico diretor do asilo” traz. Como modo terapêutico, o Dr. Gaston Ferdière 
incentiva o paciente Antonin Artaud a escrever, mas é em seus poemas e cartas que o 
médico considerou Artaud como um delirante. Os estados místicos que para Artaud 
são sua esfera poética, para o Dr. Gaston Ferdière nada mais são do que a prova de 
sua loucura. A contradição se faz: escrever ou não escrever?  

Podemos observar como essa trama desenvolve-se em várias cartas. Em uma 
constante repetição, Artaud escreve para Ferdière e de Ferdière: “pues en realidad su 
alma es un Ángel y usted es un Ángel de Jesucristo” (Artaud 2006a: 29). E, alguns 
meses depois, quando escreve à mulher do médico, aponta outro Ferdière:  

 
Y de eso es de lo que se trata en este momento. Un mal espíritu se ha 
apoderado del Dr. Ferdière que le hace encontrar horribles y 
exasperantes algunas canciones que a veces se me ocurre con lo que yo 
sufro y él también sufre porque el Mal Espíritu que se ha apoderado de 
él y se ha pegado a todo su cuerpo, absoluta y herméticamente, quiere 
arrastrarlo en su caída y perderlo con él. Estoy enfermo y él no me 
cuida (Artaud 2006a: 41).  

 
O poeta maldito sabia das inconstâncias do médico sobre seus escritos e 

tratamentos aplicados, tanto o sabia que sofria com isso.8 Mas sua esfera poética 
justamente constrói-se dentro dessa contradição. Para Artaud, só existia um meio de 
se fazer poesia— era viver poesia. E ele sabia que era mais poesia que poeta, mais 
literário que literato, pois ele próprio fazia parte de sua obra, parte de uma 
linguagem que falava dele e sobre ele (ou desse dilaceramento do eu), e que, ao 
mesmo tempo, não a controlava. É isso que escreve em uma carta em 25 de setembro 
de 1943:  

 
Soy un ignorante. Durante mucho tiempo me he creído seguro del 
sentido de las palabras, también hasta cierto punto me he creído su 

                                                           
8 Repetidas vezes, Artaud escreve que sofria com um olhar pouco sensível que Ferdière mantinha 
sobre ele. Antes de ser internado, Artaud era um poeta surrealista e suas criações poéticas/literárias 
faziam parte de sua vida, onde limite entre obra e vida confundiam-se — isso fazia parte de sua 
carreira, por assim dizer, artística. Como sabemos, Gaston Ferdière tinha certa sensibilidade para as 
artes, e esse é um dos motivos que os amigos de Artaud confiaram o poeta ao diretor do Asilo de 
Rodez. Mas parece que, ao longo da correspondência de Antonin Artaud com Ferdière, o psiquiatra 
oscilou entre ver Artaud como o poeta e o louco. E essa última posição de Ferdière feria muito o poeta 
maldito, como percebemos em uma carta em 13 de agosto de 1943: “Hay una cosa que me duele en el 
corazón es que tengo la impresión de que bruscamente dentro de usted se ha alterado algo en el afecto 
que sentía por mí y que muchas vueltas y revueltas que le doy en el fondo de mi conciencia a los actos, 
pensamientos o sentimientos que se refieren a usted no encuentro absolutamente nada que pueda 
justificar por su parte y contra mí un reproche cualquiera o una queja” (Artaud 2006a: 55). 
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dueño. Pero ahora que las he experimentado algo, ese sentido se me 
escapa.  
¿Por qué?  
Las palabras valían lo que les hacía decir, es decir lo que yo ponía 
dentro.  
Pero jamás he podido saber exactamente hasta qué punto llevaba razón 
(Artaud 2006a: 68).  

 
Artaud vivia sua poesia, fez poesia não para si, ou para Ferdière ou qualquer 

outra pessoa, mas simplesmente porque sentia a necessidade de escrever: uma escrita 
que lhe escapava antes mesmo de ter o intuito de comunicar. O poeta não cessou de 
estar afastado de sua escrita, e é nesse movimento que não cessou de soçobrar em sua 
poesia. Ao considerarmos que Artaud faz parte de sua poesia, onde vida e obra são 
inseparáveis, não podemos deixar de supor que ele, nesse “experimento literário”, 
também não cessou de afastar-se de si enquanto autor. Ao escrever, não era ele que 
escrevia, mas as palavras que por meio dele falavam — de certa maneira, aqui 
podemos encontrar o mesmo movimento que há em Les nouvelles révélations de l’Être, 
pois Artaud encontrava-se apenas como um intermediário entre as palavras e o que 
elas manifestam. Palavras que emanam do vazio para dizer o sentido escondido, no 
qual seu autor não podia alcançar, resistindo ao poder da autoria e ao mesmo tempo 
submergindo a autoria em suas linhas — uma escrita perigosa, como lembra-nos 
Blanchot.  

Talvez a relação sempre conturbada, incerta, alternada entre Artaud e Ferdière 
possa ser esclarecida em uma carta de agosto de 1943:  

 
Hay un libro extremadamente sabio y pertinente de Marcel Granet 
titulado La pensée chinoise una larga exposición de la Teoría de los 
Trigramas que es incomprensible si nos atenemos a la lógica ordinaria 
del Pensamiento Europeo y que sería considerado como una Demencia 
por la Medicina de occidente si aquellos que la inventaron la expusiesen 
en un Manicomio, porque el espíritu humano se pierde dentro de ella 
en un Simbolismo de tal trascendencia que la conciencia abandona la 
acostumbrada física de las cosas y entra en percepciones 
desconcertantes de la naturaleza de todo lo Mental (Artaud 2006a: 57).  

 
Nesse sentido, Artaud aproxima-se dessa teoria dos Trigramas. O seu 

pensamento sempre esteve à margem do pensamento ocidental; sua vida, juntamente 
com sua arte, amiúde foram incompreensíveis pelo homem europeu. O embate entre 
o que é exterior e o interior, entre o dentro e o fora, é o mesmo embate, podemos 
considerar, entre Artaud e seu psiquiatra.  

É certo que o poeta maldito, ao longo de seu internamento em Rodez, 
alternava constantemente seu pensamento, afastava-se de sua subjetividade, partia 
de referências diferentes, ultrapassava o pensamento, tornava impossível uma 
linearidade. Em uma carta de 18 de outubro de 1943, trava um embate, por assim 
dizer, com seu psiquiatra. Afirma que conhece mal “el psicoanálisis de Freud e 
Jung”, mas “en revancha he estudiado muy de cerca la Kábala en Zohar” (Artaud 
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2006a: 74). Como sabemos, em 1943, Artaud ainda estava apegado a ideias míticas 
cristãs fundamentadas pela Cabala, mas esse trecho, em particular, serve de 
ilustração para uma ideia mais geral: enquanto Artaud parte de um determinado 
ponto em seu pensamento (sempre inconstante em suas místicas poéticas), Ferdière 
já tem fundamentado todo seu discurso embasado na psiquiatria da época. Mas 
façamos jus ao Dr. Ferdière: como já o sabia Robert Desnos, o médico sempre teve 
um “espírito humanitário” e uma certa inclinação para as artes. É tendo isso em vista 
que Artaud sempre “cobrou” Ferdière (que sempre alternava entre o médico 
humanitário e o médico monstro que lhe causou mais de 50 sessões de 
eletrochoques), e, talvez, nesse sentido, o poeta via seu médico da mesma forma em 
que Robert Louis Stevenson escreveu seu romance O médico e o monstro. Stevenson 
apresenta, através das investigações do advogado Gabriel John Utterson, o estranho 
caso de seu amigo Dr. Henry Jekyll que, ao tentar separar, em uma mesma pessoa, a 
personalidade boa da má, acabou criando uma dupla personalidade: agora não é 
somente o Dr. Henry Jekyll, mas também Edward Hyde. Essa separação abrupta 
entre as duas personalidades parece definir como Artaud relacionava-se com o Dr. 
Ferdière, descrevendo-o em alguns momentos como um anjo e um grande amigo que 
o incentiva a escrever, e em outros, como um ser dominado pelo mal que não cessa 
de tentar calar a poesia que existe dentro dele:  

 
No todos los médicos se vueltan como usted en el trato de los Poetas, de 
los Místicos, de los Iluminados y de los Videntes y no saben 
comprender ese espíritu de reivindicación de otra vida que está en el 
corazón de todo hombre noble y enseguida lo convierten en delirio de 
reivindicación (Artaud 2006a:52).  

 
E, em outra carta: “Tengo la impresión de que tiene algo personal que 

reprocharme, quiero decir que se refiere a la amistad que siente usted por mí desde 
hace años y que parece haberse evaporado en este momento” (Artaud 2006a: 98).  

Dessa forma, vemos como a relação entre Artaud e seu psiquiatra sempre 
aconteceu de forma ambígua, o que leva o poeta francês a perguntar-se por que 
Gaston Ferdière o censura. Seria por seus delírios ou por suas convicções místicas, 
literárias? Seria ele, aos olhos de seu médico, um taumaturgo ou um delirante?  

 
Hice taumaturgia en público es totalmente cierto, pero me gustaría 
saber si es la taumaturgia en sí misma o el delirio lo que se me 
reprocha. Si es la taumaturgia es una iniquidad porque tal taumaturgia 
era cristiana, y era incluso crística, quiero decir que estaba hecha en 
nombre de Jesucristo y que eso es lo que exasperó a cierto número de 
gentes que no son más que Demonios. Si es el delirio es una mentira, y 
como médico y hombre de fe y buena voluntad, si me hubiese visto en 
ese momento jamás habría podido juzgar que yo era un delirante. 
Como la taumaturgia no es internable sino que lo es el delirio, se ha 
pretendido que yo era un delirante con el fin de desembarazarse del 
taumaturgo que hay en mí y eso es todo (Artaud 2006a: 111).  
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Artaud recusa a defensiva, fala a partir desse vazio que o cerca, desse silencio 
que o detém. Mostra-se maduro em suas cartas e escreve repetidas vezes que não 
está louco e que, se um dia poderia ter sido chamado de tal, foi porque o próprio 
espaço do internamento tornou-o assim, com seus métodos desumanos, obsoletos e 
violentos: “Si usted me encontró enfermo y desequilibrado cuando llegué aqui, y lo 
estaba en efecto, fue a causa de los malos tratos y de las violencias que sufrí un poco por 
todos lados” (Artaud 2006a: 111). A maior incompatibilidade de Artaud com Ferdière 
é, sem dúvida, as frequentes sessões de eletrochoques. Isso causa em Artaud, como o 
mesmo escreve, coma induzido. As sessões o deixam dias sem conseguir pensar, sem 
poder escrever, inerte, vegetando, sofrendo, com dores, etc. Isso repugnava Artaud, 
tanto que em algumas cartas pede ao próprio Dr. Ferdière que, antes de tomar a 
decisão de outra sessão de eletrochoque, o consulte antes.9Artaud recusa as 
interpretações de Ferdière, fala que nunca esteve louco ou doente e que, na verdade, 
são os tratamentos a que foi submetido que o tiraram de sua plena consciência e o 
fizeram cair na loucura imposta pela “ciência” psiquiátrica:  

 
Todavía no estoy lo suficientemente loco o enfermo para hacer eso en la 
calle o bajo las galerías del manicomio y hasta ahora mi inconsciente 
jamás me ha hundido. Nunca he perdido ni un átomo de mi lucidez y 
durante mis nueve años de internamiento jamás se me ha escapado un 
gesto inconsciente y ni siquiera después de los apaleamientos gratuitos 
recibidos en Le Havre, en Rouen o en Sainte-Anne. Las únicas pérdidas 
de conciencia que he sufrido y en las que durante dos meses no sabía en 
ningún momento lo que hacía procedían de los comas de eletrochoques 
y es por lo que he insistido tanto ante usted y los Drs. Latrémolière y 
Dequeker para que eso ya no recomenzase nunca (Artaud 2006a: 131-132).  

 
É certo que Artaud muda constantemente sua escrita, alterna, repete e destrói 

o que ele mesmo escreveu. Todavia, parece-nos que o poeta retoma sua poesia da 
crueldade, essa escrita que se avizinha da peste, em meados de 1945. A retomada de 
uma poesia da crueldade traz consigo uma escrita mais próxima da morte, uma 
forma totalmente longe de Deus e mais próxima da carne e do sofrimento humano. 
Linguagem sediciosa, amotinada, trazendo signos ocultos, partes escondidas, 
recobrando a consciência esquecida de um homem já moldado por sua linguagem 
ordinária. Fazer jus a Antonin Artaud não é isentá-lo de suas contradições, ao 
contrário, é aceitá-las como princípio de sua escrita, como potência para uma fala que 
se oblitera no momento de seu nascimento. O espaço do internamento não fez 
Artaud (e sua poesia) dissimular, mas fez reverberar uma linguagem sem 
precedentes, a não ser em raros casos na história como Nerval, Hölderlin, Rimbaud, 
Roussel. Ao considerarmos a poesia de Artaud, enquanto esteve fechado pelos muros 

                                                           
9 Como lemos em uma carta de 24 de outubro de 1943, logo após Artaud retomar a consciência de 
outra sessão de eletrochoque: “Ese tratamiento de eletrochoque me hizo sufrir terriblemente, y le 
ruego que me evite un nuevo dolor: Merezco que dé más crédito a mi voluntad y me gustaría mucho 
que antes de tomar una determinación definitiva a mi respecto hablásemos juntos de todas esas cosas” 
(Artaud 2006a: 80-81).  
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que representam seu encerramento, podemos pensar numa poesia silenciosa, 
murmurosa, e, em várias vezes, glossolálica — verdadeiros gritos de dor. É a isso que 
Blanchot (2007: 177) chama nossa atenção: “nos limites desse estreito cerco, algo de 
desmesurado está à espera; nas celas e nos calabouços, uma liberdade; no silêncio da 
reclusão, uma nova linguagem, a fala da violência e do desejo sem representação, 
sem significação”.  

Escrita sem representação, escrita da dor: a áurea do internamento adentra-se 
no vociferar linguístico de Artaud, um experimento vazio proporcionado pelo 
internamento — teatro que o detém enquanto louco; espaço da crueldade que não lhe 
permite morrer definitivamente, senão um eterno mortificar-se, um constante 
desaparecer-se. Poesia que não pode falar senão do espaço silencioso e incerto dos 
choques e dos sonhos, estes piores, segundo Artaud, que a própria morte:  

 
Ese sufrimiento fue entrar en esa espantosa terapéutica de choques y de 
sueños que siempre fue para mí más que una tortura pues cada vez 
significó una verdadera desaparición para mí mismo. Y me necesito a 
mí para ser y sentirme existir también. El suicidio está prohibido y uno 
no puede condenarse a morir a sí mismo ya que entonces se muere 
completamente y sin remisión, pero preferiría morir enseguida y 
verdaderamente antes que volver a penetrar en un coma provocado, en 
un sueño para mí cada vez peor que la muerte y del que conservo en mi 
alma un terrible recuerdo de muerte (Artaud 2006a: 117).  

 
É como se Artaud estivesse experimentando aqueles eternos simulacros 

forjados pela mente de Jaromir Hladík (o personagem de Borges); simulacros do 
terror, da dor, do eterno morrer sempre à véspera da morte. É nesse tempo, ou 
melhor dizendo, nessa ausência de tempo que Artaud forja sua escrita, sua poesia 
que não necessita de espectador ou leitor, mas sim do ímpeto de um poder que já não 
tem poder, uma voz calada, muda, silenciada, uma fonte sempre nova e renovável do 
que se pode entender por linguagem — é em direção à morte que a transgressão é 
possível. 
 
 
LANGUAGE AND DEATH IN ANTONIN ARTAUD 
 
Abstract: This article aims to investigate the language of Antonin Artaud in his years 
of internment in Rodez. We seek approachement between death and writing, and 
how this causes tearing of the subject, the self. For this task, we will see in Artaud's 
complex relationship with Dr. Gaston Ferdière a troubled, cruel, silent and 
dangerous poetry, is born from the writings of Artaud against the impositions and 
psychiatric standards to which he is submitted. 
Keywords: Artaud; language; death; internment. 
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