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Jorge Asís publica El diario de la Argentina pela primeira vez em 1984, organiza 

uma pequena edição própria no ano 2000 e, em 2012, a editora Sudamericana reedita 
este livro que ainda não tem previsão de tradução para o português.  
 A obra romanceia a passagem do autor pela redação do jornal Clarín, de Buenos 
Aires, como redator “estrela”, entre 1976 e 1983, os anos da última ditadura militar 
argentina.  
 Antes de entrar propriamente na resenha do livro, temos que considerar qual 
foi o contexto de sua primeira publicação, de sua reedição atual e o porquê de Jorge 
Asís poder ser qualificado como “escritor maldito” e El diario de la Argentina sua 
“obra maldita”.  
 Clarín, no ano 1984, quando é publicado Diario, já era um dos jornais mais 
importantes do país, considerando tiragem e influência, e tinha crescido de forma 
importante durante os anos da ditadura militar (os mesmos nos quais o autor 
trabalha nele). Em um ambiente, no qual regia a censura ou a autocensura, nos anos 
de chumbo, o matutino consegue destacar-se entre seus concorrentes com 
reportagens de costumes e entretenimento, muito espaço destinado para esportes e 
espetáculos e, basicamente, com artigos curtos e resumidos: “Había orden de no 
escribir notas que superaran las cuarenta y cinco líneas, había que hacer frases cortas 
con muchos puntos seguidos [...]” (Asís 2012: 462).  
 Era uma política de não dar muito trabalho ao leitor, privilegiando uma leitura 
fácil e simples. Além disso, é preciso levar em conta que Clarín sempre foi o principal 
veículo do mercado de carros usados e imobiliário argentino por meio de seus 
clasificados. Ou seja, se alguém desejava alugar um apartamento, por exemplo, tinha 
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que adquirir seu exemplar de Clarín, el gran diario argentino, como pregava seu 
slogan. 
 É por esses motivos, como o de fazer um jornal com mais “cores” e leve, que 
um escritor desempregado, mas desenfadado e inteligente como Jorge Asís, é 
contratado na época. Quem será o disparador interno para direcionar esta política do 
jornal e o seu crescimento, um dos protagonistas do livro, é o chefe de redação, 
Mauricio Aizenberg/“Papito” no romance, que instrui dessa forma o narrador, 
Rodolfo Zalim/Bartolomé Rivarola, recém-chegado ao seu novo emprego:  
 

- Vos tenés que ser aquí el orificio por donde respira el diario. No 
podemos hablar de muchas cosas, sabes, es todo muy aburrido, hace 
entonces falta imaginación, vos metele con tus ideas, Vos escupí, largá, 
producí, sos muy vivo y te vas a dar cuenta enseguida de cuáles son las 
notas que no van a poder ir. Con la misiadura2 sí jodé, moderate pero 
metete con la misiadura, dale, es crítica económica sobre todo, eso pasa 
[…] (Asís 2012: 62) 

 
 Observamos aqui um breve resumo do que “se podia ou não” escrever na 
Argentina do final dos anos setenta. Definitivamente, temas “sensíveis” como os 
desaparecidos e a repressão estavam vedados ou autoexcluídos pelos editores. No 
entanto, críticas à política econômica não eram objeto de especial censura por parte 
dos uniformados3. 
 Com o retrocesso e queda do regime militar, motivado pela derrota na guerra 
das Malvinas em julho de 1982, muda o ambiente no país que se prepara para a 
redemocratização. Como resume o narrador, “[...] Galtieri 4 , los traicionó a los 
civilacos5, se llevó el país a las Malvinas y trajo otro diferente, que lo superó […] no 
entendieron que el país cambiaba” (Asís 2012: 463). E é depois da guerra do Atlântico 
Sul que Jorge Asís deixa o jornal. No ano anterior tinha publicado um best seller, 
Flores robadas en los jardines de Quilmes e, finalmente, no ano 1984, é publicado Diario 
de la Argentina, como foi salientado acima.  
 O problema do livro foi que as personagens são totalmente identificáveis com 
as pessoas que trabalhavam em Clarín, e até continuaram ali. Asís não faz esforço 
algum para ocultar a identidade real das personagens, pelo contrário. Jornalistas e 
chefes com quem conviveu são alvo de ferozes críticas e do relato de histórias pouco 
positivas. Além disso, o autor desnuda o funcionamento e zonas obscuras do jornal, 
com descrição das lutas de poder e o grande ego de certos profissionais. 

                                                           
2 Vocábulo coloquial nos anos setenta e oitenta na Argentina para referir-se à crise econômica. 
3 Esse aspecto foi importante no Clarín posto que tinha no comando, até essa etapa, jornalistas e 
diretivos vinculados ao desarrollismo, que pregava uma política econômica industrialista e 
desenvolvimentista desde as páginas do jornal. Porém, o Ministério de Economia, até começo dos 
anos oitenta estava nas mãos dos conhecidos como Chicago boys, impulsores de uma política 
econômica capitalista-liberal, baseada na livre importação, o que levou a uma importante 
desindustrialização do país a partir dessa época. 
4 Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente militar da Argentina entre 1981 e 1982. 
5  Referência a civis apoiadores do regime militar. 
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  Assim, o narrador-escritor, temporariamente jornalista, porque sabe que é só 
uma etapa de sua vida, conclui:  
 

Malos bichos suele generar el periodismo, gérmenes infecciosos, 
abominables, despiadados seres que arrojan cantidades de calumnias 
por lo bajo y que improbablemente tengan algún viso de realidad […] 
qué duda cabe que el mal del argentino es el chusmerío6, un atroz 
defecto nacional, y en quienes menos se puede creer es en los 
periodistas, se trata apenas de un profesión en la que cualquier audaz 
con información de segunda se dispone a arrojar kilos de carne 
podrida7 al mercado, como si fuera de exportación […] (Asís 2012: 45).  

 
 Passagens desse tipo, logicamente, não foram bem recebidas no jornal nem 
entre os mencionados. Reiteramos que a identificação de personagens do livro com 
as pessoas da realidade é cristalina, mesmo que ironicamente o autor esclareça que 
“[...] no se responsabiliza por posibles similitudes que puedan casualmente 
encontrarse, y que remitan a lo que tantos optimistas, muy entusiasmados, 
denominan aún, sin gran originalidad, la vida real” (Asís 2012: 9).  
 Em síntese, no livro, somos submersos, com a ironia e crueza do autor, no 
âmbito da redação do principal jornal argentino, suas lutas internas, a promoção e 
queda de vários profissionais com o pano de fundo, primeiro da repressão e depois 
da dinâmica política e econômica da ditadura militar, até sua batida em retirada.  
 Portanto, entre o Clarín que tinha aumentado consideravelmente sua 
influência e poder, mais os inimigos que Jorge Asís tinha feito pela publicação de 
Diario, pode-se considerar que o autor é “banido” do ambiente cultural dos meios de 
comunicação. Nessa etapa, o autor passa a ser um marginalizado do sistema cultural 
e, no fim da década de oitenta, começa a dedicar-se totalmente à política, apoiando 
quem vai triunfar nas eleições presidenciais de 1989: Carlos Menem, pelo Partido 
Justicialista.  
 É aqui onde encontramos o porquê de, depois de sua obra “maldita”, 
aumentar exponencialmente sua qualificação de “escritor maldito”. Para o campo 
cultural e literário, e para certa classe média, o menemismo é basicamente inaceitável. 
Em síntese, uma volta da barbárie contra a civilização traçada por “Facundo”, de 
Domingo Faustino Sarmiento, no final do século XIX. Um caudilho do interior que 
triunfa sobre a cosmopolita, culta e europeia Buenos Aires 8 . E Asís entra 
definitivamente no governo: é nomeado Secretário de Cultura, embaixador perante a 
UNESCO e, também, em Portugal. Será, ainda, um defensor das políticas mais 
controversas dos anos noventa, como as privatizações, e até do indulto aos 
comandantes militares em 1989/1990.  
                                                           
6 Vocábulo coloquial utilizado no espanhol do Rio da Prata que pode ser traduzida como fofocas. 
7  Expressão utilizada no âmbito jornalístico para referir-se à informação não confirmada, de 
procedência duvidosa ou falsa. 
8 Carlos Menem concorre nas prévias do Partido Justicialista contra Antonio Cafiero, em 1988, e vence-
o por considerável margem. O primeiro representava as forças do interior e se postulava como um 
sucessor de Facundo Quiroga, caudilho retratado na obra de Sarmiento, com suas costeletas e 
vestimentas típicas. Isso, frente ao citado Cafiero, que vinha representar certa modernidade social 
democrata dentro do duro peronismo.  
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 Então, por que é reditado em 2012 Diario de la Argentina? Em resumo, porque 
volta a ser atual. O governo dos doutores Kirchner (2003-2015), a partir de 2008, por 
diversos motivos (conhecidos e desconhecidos), entra em uma guerra particular com 
Clarín. A esta altura o jornal já é mais que um simples jornal, é um grupo de 
comunicação, uma rede. Possui uma das mais importantes operadoras de TV a cabo, 
um canal de TV aberta dos mais assistidos, rádios AM e FM, jornais esportivos, 
retransmissoras no interior, etc. Começada a “guerra”, Clarín enfrenta o kirchnerismo 
em diversos âmbitos. Na Justiça, na mídia, na política, etc. Trata-se de um combate 
que ainda em 2013 não terminou. Mas no livro pode observar-se como evoluiu o 
jornal, seus homens e o jornalismo. O paradoxal do contexto histórico-político é que 
Jorge Asís, o autor que escancarou as portas do Clarín, é também um inimigo do 
governo Kirchner por seu passado e defesa dos anos noventa. 
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