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Resumo
No presente estudo, busco, por meio de um estudo comparativo, observar a representação literária das relações sociais nas obras Tortilla flat, do prosador norte-americano John Steinbeck, e Casa da malta, escrita pelo autor português Fernando Namora.  Emprego, como base para a análise, conceitos oriundos da sociologia da literatura e dos estudos interculturais.  O inquérito dos elementos narrativos conduziu-me à constatação de que a idéia de grupo, traço neo-realista presente nos dois livros, associa-se a outros expedientes que enformam a composição estética empreendida pelos autores.  Assim, tanto a adesão dedicada às personagens como a relevância do espaço geográfico em que se desenrolam as histórias avultam como tópicos recorrentes.  O tratamento recebido pelos motivos e temas, no entanto, é distinto por motivações de natureza vária.
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1 Introdução
No contexto pós-moderno, é muito difícil ao estudioso de literatura (sendo essa vista como um elemento da cultura de um povo) alhear-se ao meio circundante da criação e da recepção literárias.  Mais ainda, deve o crítico se postar perante a obra não com o comportamento de uma pretensa – porém inatingível – neutralidade, mas sim assumindo uma posição inquiridora e questionadora.  Pensando assim, posto-me ao lado de Williams (1997: 32), quando observa que, na crise social em que o mundo se encontra, não há lugar para estudos insulados.
Neste trabalho, em sintonia com o sociólogo da literatura Zima (1981: 237), viso a analisar o modo como a sociedade (mais precisamente, um certo setor dessa: os indivíduos que vivem à margem) é retratada no texto.  A obra escrita, no fim de contas, é que deve, sempre, ser o centro das atenções do analista literário.  Como salienta o autor acima mencionado (1981: 237), qualquer outra modalidade de análise literária abandonaria as peculiaridades do texto artístico, o que não é, nem de longe, o meu propósito.  Considerar aspectos sociológicos, filosóficos ou históricos, em um texto literário, nada tem de mais – a própria condição da pós-modernidade sanciona tal possibilidade.  No entanto, nunca se pode perder de vista a especificidade das entidades literárias.  Significa isso dizer que, no presente artigo, levanto, de fato, questões atinentes aos estudos de sociologia, mas essas, em todos os momentos que figurarem na análise, serão devidamente adequadas para o objeto que tenho em mãos: obras literárias de ficção.
Com base em tais reflexões, procuro aplicar alguns conceitos e idéias de autores partidários dos estudos interculturais (Martín-Barbero, 1994; Said, 1994; García Canclini, 1990) e de sociólogos já consagrados em seu emprego para o estudo literário (Williams, 1997; Foucault, 1980; Gramsci, 1971) a dois textos pertencentes à estética neo-realista: Tortilla flat, do romancista norte-americano John Steinbeck; Casa da malta, do escritor português Fernando Namora A escolha desses textos para a análise foi condicionada por dois fatores que, de certa maneira, aproximam ambos: (1) trata-se de obras pertencentes à estética neo-realista (que não foi classificada uniformemente nos diferentes países em que vicejou); (2) a forte presença de uma ‘casa’ nas duas obras – casas que são responsáveis pela conjugação de personagens.  Em minha análise, não perco de vista tais questões..  Questões como vida na fronteira, contato entre diferentes grupos sociais, dominação, alienação (todas fulcrais para os críticos em que baseio o estudo) são detectadas e apreciadas nas obras que formam o corpus de análise.
As considerações a serem tecidas, vale salientar, não se restringem à análise propriamente dita.  Antes de operá-la, julgo ser necessário contextualizar tanto as obras de ficção que estudo como seu respectivo autor.  Por isso, o fulcro do trabalho se divide nas seguintes seções: (2) a estética neo-realista vista em linhas gerais (notadamente nos Estados Unidos e em Portugal); (3) breve descrição do percurso literário dos autores John Steinbeck e Fernando Namora, com a apresentação dos elementos centrais da trama de Tortilla flat e de Casa da malta; (4) exposição das idéias de críticos marxistas e interculturais em associação à abordagem das obras de ficção.

2 Caracterização histórica do Neo-Realismo literário
Ao se estudar o Neo-Realismo como movimento literário, surge, logo à primeira vista, um entrave: será realmente adequada a usual denominação?  Tal questão apresenta certa importância para a compreensão da proposta dos escritores que, conscientemente ou não, aderiram a essa estética.
Em Quarto (1972: 21), é ventilada a possibilidade de se classificar o movimento como realismo social.  Com base nessa perspectiva, a escola se caracterizaria por um resgate do Realismo literário do século xix (muito mais descritivista que crítico), o qual passaria a conter, nas primeiras décadas de nosso século, reflexões sobre as condições sociais das personagens.  Nas obras de autores tais como Sinclair Lewis, Alberto Moravia ou Alves Redol, um tal comportamento ficaria bem evidenciado.  Moisés (1992: 270) cogita a nomenclatura sócio-realismo, reforçando o papel social do movimento.  A maioria dos críticos (inclusive aqueles que ventilam novas possibilidades de denominação ao movimento), no entanto, adota – geralmente, por adesão à prática corrente – o rótulo de Neo-Realismo para a estética literária que floresceu nas décadas de 1930 e 1940 nos continentes americano e europeu.  Para descomplicar as considerações aqui operadas, é também a denominação que prefiro adotar.
As origens da estética neo-realista, de certa maneira, remontam, como bem ressaltam Coelho (1978: 725) e Abdala Júnior (1981: 1), ao realismo socialista desenvolvido por Górki na Rússia dos anos 1920.  Essa escola defendia «‘a pintura verídica e històricamente concreta da realidade no seu movimento revolucionário’» (Górki apud Coelho, 1978: 725).  A proposta de Górki, normativizada em 1934 – na fixação dos princípios para um realismo socialista –, teve vários seguidores em seu país, tais como Gladkov e Cholokov.
O Neo-Realismo propriamente dito tem em autores norte-americanos, como Erskine Caldwell e Sinclair Lewis, grandes mestres.  Albéres apud Quarto (1972: 21) destaca, com grande precisão, que a estética neo-realista difundiu-se em países que atravessavam graves crises (como na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos da Great depression) e nas nações ditas pobres (como as da América Latina).  Para o crítico francês, autores como John Steinbeck, tido como neo-realista, retrataram ambientes de seu país os quais contradiziam o American way of life, ou seja, cenas e figuras marginalizadas na sociedade (Albéres apud Quarto, 1972: 21).  A leitura de obras do prosador californiano evidencia a pertinência do comentário.
Em Portugal, chegou o Neo-Realismo com um certo atraso: a obra tida como inaugural do movimento – Gaibéus, de Alves Redol – só viria ao lume no ano de 1939.  No romance, o autor trata dos ceifeiros de arroz que labutam na região do Ribatejo, em Portugal.  Sua prosa é marcada por um realismo lírico, que não se deixa perder no dogmatismo que imperava em certas passagens do Realismo-Naturalismo.  Os neo-realistas norte-americanos, ao lado dos brasileiros, foram os mestres do Neo-Realismo português.  Bons expoentes da estética em Portugal passíveis de menção são Manuel da Fonseca, Soeiro Pereira Gomes e Carlos de Oliveira – todos autores que, em diferentes medidas compromissados com o povo retratado, cuidaram de questões sociais em seus romances e contos.
Na perspicaz observação de Sacramento (1985: 22), pode-se ter uma clara idéia da relação entre o estatuto ideológico e a qualidade estética do Neo-Realismo.  Acredita o autor que, em todos os momentos nos quais os escritores neo-realistas limitaram-se à descrição da realidade, não incluindo em suas obras o ideo-sensível, decaiu bruscamente a qualidade estética.  Por outro lado, quando havia uma associação entre a denúncia social e a visão de mundo dos escritores, surgiram os melhores textos dentro da estética neo-realista.  Tal perspectiva casa-se com a defendida por Moisés (1992: 273).  Para o comentador paulista, quando limitava-se à equação senhor versus escravo, o Neo-Realismo «atrofiou a estrita carga literária de certas obras, transformando-as em panfletos.».
Movimento estético marcado pela pluralidade, o Neo-Realismo nunca se restringiu a dogmas ou modelos (como bem observara Dionísio apud Abdala Júnior, 1981: 6).  Era, antes de tudo, uma tendência englobante, que tinha, dentre as várias propostas existentes em seu contexto, a preocupação em se apresentarem quadros sociais sob uma perspectiva crítica e consciente, sem, no entanto, relegar a um plano inferior elementos atinentes à arte – «uma dialética [...] entre um estado de necessidade e uma aspiração de liberdade» (Sacramento, 1985: 9).  Ou seja, a necessidade é individual (subjetiva), mas a liberdade é social (objetiva).  Juntando-se esses dois elementos, tem-se, grosso modo, o que se passou a chamar de Neo-Realismo.

3 Tortilla flat, de John Steinbeck, e Casa da malta, de Fernando NAMORA
Nesta seção do artigo, objetivo apresentar, com brevidade, aspectos da carreira literária tanto de John Steinbeck como de Fernando Namora, conferindo maior destaque às obras que analisa na seção 4.

3.1 Vida literária de John Steinbeck
Em suas obras de ficção, o californiano John Steinbeck John Ernst Steinbeck nasceu nos campos da Califórnia, tendo passado sua infância na cidade de Salinas.  Trabalhou em diversas funções (p. ex. jornalista e farmacêutico) até chegar à Universidade de Stanford, em que estudou por quatro anos, sem, no entanto, graduar-se.  Estreou com The cup of gold (1929), mas só posteriormente, com Tortilla flat (1935), é que o autor alcançaria o devido reconhecimento.  Por meio de The grapes of wrath (1939), consagrou-se. utilizou vários elementos expressivos da região em que vivia.  Suas primeiras narrativas, no entanto, estavam ainda perpassadas por leituras da adolescência (Malory, Shakespeare e Milton).  Conforme apontam Benson & Loftis (1980: 196), é a partir de To a god unknown (1933) que Steinbeck começa, de fato, a explorar o universo da porção centro-sul da Califórnia.  Universo esse que, para Spiller (1961: 372), faz com que as obras de Steinbeck, numa certa medida, se afastem da realidade, fundindo assim elementos do mundo empírico aos da fantasia.  Isso não quer dizer que Steinbeck estivesse alheado aos graves problemas sociais que circundavam sua região.  Romances como In dubious battle (1936), que narra o drama da greve de trabalhadores dos campos de algodão, atestam a faceta comprometida da obra do autor.  Vale ressaltar que o próprio romancista manteve contato com vários líderes sindicais que, no ano de 1933, deflagraram a greve exposta posteriormente no livro.
Por ter alcançado o sucesso tanto entre o público como na crítica, Steinbeck foi galardoado com o prêmio Pulitzer por seu romance mais aclamado: The grapes of wrath (1939).  Esse volume trata da odisséia dos Okies, que, afugentados pelo Dust bowl da região natal, pensam ser a Califórnia a sua terra prometida.  Outros livros de relevo são East of Eden (1952) e The winter of our discontent (1961).  Alguns de seus romances (p. ex.: Of mice and men) foram convertidos em peças teatrais pelo próprio autor, que viu The red pony (1937) e The pearl (1948), entre outros, serem filmados em Holywood, tendo ele próprio escrito roteiros para a adaptação de suas obras ao cinema.
Ao tratar, em mais de um momento, de trabalhadores rurais migrantes que sofrem com a exploração por parte dos proprietários de terra, a obra de John Steinbeck acaba por tomar a forma de uma denúncia das injustiças sociais do contexto que ocupava – com um alcance, como se vê, universal.  Aliando este aspecto à qualidade do estilo – consubstanciada na clareza e na objetividade, mas sempre com uma considerável carga lírica –, Steinbeck se afirma como um dos maiores expoentes da geração de 1930 na ficção norte-americana.
O escritor norte-americano deixa bem claras as suas preocupações humanistas quando afirma: «‘Em todo o percurso de meu trabalho, tenho por objetivo fazer as pessoas entenderem-se umas às outras.’» (Steinbeck apud Jackson, 1953: vii) [tradução minha].  O coroamento definitivo da obra de Steinbeck viria no ano de 1962, com o recebimento do prêmio Nobel em Literatura.

3.1.1 Tortilla flat: a vida alternativa dos paisanos
Quarto romance de John Steinbeck, Tortilla flat Todas as citações de trechos do romance dirão respeito à tradução para o português:
Steinbeck, John.  O milagre de São Francisco.  Lisboa: Livros do Brasil, [19__].
Tal decisão foi tomada no intuito de manter o trabalho padronizado em uma mesma língua: o português.  A versão da obra que serviu de base para a análise, no entanto, está na língua original. (1935) trata de Danny – protagonista da história – e de seus companheiros.  É no «Prefácio» ao romance que o próprio autor confirma tal informação, conforme se observa no trecho seguinte:

Esta é a história de Danny, dos seus amigos e da sua casa.  Esta história narra como eles três se tornaram numa só coisa, de modo que, na Tortilla Flat, quando se fala da casa de Danny, não se tem em mente uma estrutura de madeira coberta de caliça velha a desprender-se do emaranhado de uma antiga roseira-de-castela.  Não, quando se fala da casa de Danny, subentende-se uma unidade cujas partes são homens, uma unidade donde emanava a ternura, a alegria, a filantropia e, no fim, uma tristeza mística.
(Steinbeck, [19__]: 5)

De fato, a casa que Danny herdou de seu avô Na realidade, foram duas, tendo a primeira sido alugada a Pilón, amigo de Danny, e acidentalmente incendiada. pode ser vista como o elemento que confere unidade às pequenas narrativas que são os capítulos do romance.  São 17 ao todo, cada um a abordar um episódio bem particular.  A cada novo capítulo, passam a compartilhar do teto de Danny novos amigos: Pilón, Pablo, Jesus Maria Corcorán, Pirata e seus cães, Big Joe Portagee...  Além desses, são várias as personagens que participam dos eventos narrados – pode ser o Sr. Torelli, taberneiro que é constantemente roubado por Danny e seus amigos, ou ainda a Sra. Morales, vizinha de Danny.
O grupo de Danny vive de enganar os outros, seja com o fito de obter dinheiro para a compra de vinho, seja para conseguir o próprio.  Bebendo, dormindo, contando histórias, passeando pela Tortilla Flat (Planície da Tortilla), os beberrões não trabalham (só em casos extremos, para arrecadarem algum dinheiro para um fim particular).  Levam uma vida de vagabundagem, sem muitas perspectivas de mudarem o seu jeito de ser.  São, literalmente, marginais, pois, em sua vida alternativa, situam-se à margem da sociedade.
Dos moradores da casa de Danny, apenas Pirata – que apresenta problemas mentais – está despido de maldade e malícia.  É ele, inclusive, o único a trabalhar regularmente: recolhe gravetos na floresta para vendê-los.  Guarda seus vencimentos para poder comprar um castiçal de prata em agradecimento a São Francisco de Assis.  A oferta será efetuada pelo fato de um dos cães de Pirata ter sido salvo de uma doença por intervenção do santo.  A tentativa de Pirata de cumprir a promessa marca um dos episódios mais tocantes do romance.
Jackson (1953: viii) traça uma analogia entre a história de Danny e seus amigos e a lenda do Rei Artur (fixada, literariamente, por Thomas Malory).  A verdade é que o próprio Steinbeck faz referência à lenda em seu «Prefácio» a Tortilla flat.  A casa de Danny, pois, avulta como uma espécie de Távola Redonda.
Das motivações que teve Steinbeck para escrever esta história, a maior foi, muito provavelmente, o amor que nutria pelos paisanos.  Mas, afinal de contas, o que será um paisano?  O próprio autor dá a resposta:

É uma mistura de sangue espanhol, índio, mexicano e diversas variedades de caucasiano.  Os seus antepassados vivem na Califórnia há cem ou duzentos anos.  Fala inglês e espanhol com um sotaque paisano.  [...] A sua cor, semelhante a um cachimbo bem acastanhado com boquilha de sepiolite, atribui-a ele à crestadura do sol.
(Steinbeck: [19__]: 7).

É desses indivíduos, às vezes alegres, às vezes nem tanto, que Steinbeck trata, nesse que é um de seus bons romances, o qual, ao contrário do que pensa Weber (1968: 32), não é apenas para se rir.  Ver Tortilla flat como, ao mesmo tempo, uma declaração de amor aos paisanos e como uma exposição de problemas por eles vivenciados – sociais ou existenciais – parece-me ser uma perspectiva mais acertada.

3.2 O percurso artístico de Fernando Namora
Pode-se ver Fernando Namora Nascido no distrito de Condeixa, no ano de 1919, Fernando Gonçalves Namora, após fazer o curso secundário em Coimbra, diplomou-se em Medicina.  Exerceu, por longo tempo, ao lado da carreira de escritor, o ofício de médico.  Só posteriormente é que abandonaria de vez o estetoscópio em favor da pena. como um dos mais profícuos autores da estética neo-realista em Portugal.  Romancista, contista, poeta, ensaísta, o escritor explorou várias das possibilidades que a literatura tinha a lhe oferecer.  Formado em Medicina, retirou muito de sua experiência como clínico para a composição de sua ficção.  Seus relatos, antes de tudo literários, trazem em si uma marca indelével da realidade, como pode ser percebido nas próprias palavras do autor, no «Prefácio» a Casa da malta:

[...] a prova para um escritor integrado nas urgências de seu tempo era o encontro com o povo.  [...]  O meu encontro, porém, teria de ser tão íntimo como os sangues que se misturam numa transfusão.  Escrever por contágio, por modismo, não me estava no temperamento.  A memória da infância, nebulosa e romântica, era insuficiente, tanto como escrever no jeito de cronista ou apenas porque as injustiças sociais agrediam a minha sensibilidade.  Era preciso mais: ir, humanamente, ao fundo das coisas, transferi-las para mim, até o momento em que, ao certo, não soubesse já se era sobre mim ou sobre os outros que escrevia.»
(Namora, 1988: 22-23)

Como bem se pode observar, fica claro o compromisso de Namora com os indivíduos retratados em sua ficção.  Dentre suas personagens, devo ressaltar, não há tipos contaminados de automatismos, mas sim indivíduos providos de um perfil psicológico, que sofrem, entregam-se, ou – no mais das vezes – lutam para mudar a situação social que os circunda.  Também é possível notar que as figuras dos romances do autor português são dotadas de especificidade – cada uma é um ser humano único.  Tal asserção é confirmada por Monteiro apud Camocardi (1978: 27), que, acertadamente, crê serem as personagens de Fernando Namora não ‘o’ camponês, ‘o’ proprietário de terras, ‘o’ engenheiro, mas sim ‘um’ camponês, ‘um’ proprietário de terras, ‘um’ engenheiro.
Desde suas primeiras obras poéticas, passando pelos romances adolescentes, que tinham por tema a vida acadêmica (As sete partidas do mundo, 1938; Fogo na noite escura, 1943), até desaguar na prosa neo-realista de caráter rural (p. ex.: Minas de San Francisco, 1946; A noite e a madrugada, 1950) e, posteriormente, no romance urbano (O homem disfarçado, 1957; Domingo à tarde, 1961), Fernando Namora trilhou uma evolução temática e estilística.  Procurou, sempre, percorrer os novos caminhos que sua proposta artística poderia lhe oferecer.  De constante, no âmbito de sua obra, há o compromisso do autor com os seres humanos retratados.

3.2.1 Casa da malta: testemunho e denúncia
Passada na Beira Baixa (na localidade de Penedo), a novela Casa da malta é fruto da estada de Fernando Namora, médico recém-formado, na região.  Enquanto lá clinicava, o médico-escritor dispôs de farto material para a composição de sua ficção, sendo a casa da malta, que empresta o nome ao título da obra, retirada da própria realidade, como reconhece o autor em seu «Prefácio» à novela:

Havia em frente do meu consultório um pequeno adro e nele, um casebre meio derruído, sem dono, ou assim poderia imaginá-lo, pois quem o habitava era gente erradia, que vinha e partia sem se saber quando.  Vagabundos, quase sempre, malteses a cumprir um fado de nómadas que a desconfiança dos outros atiçava, que a miséria deles e dos outros parecia legitimar, ambulantes que mercadejavam adornos ingénuos, campónios de passagem para gloriosos eldorados.  A malta.
(Namora, 1988: 25)

A novela se desenvolve sobre o episódio central de uma mulher cigana que dá à luz em meio aos habitantes da casa da malta.  No interior dessa história mais ampla, que se desenrola no presente narrativo, o narrador insere outras menores, que tratam da vida de seis das personagens que dividem o teto da casa.  Nos seis capítulos da novela, ao contar o parto da cigana, o narrador relata, também, episódios do passado das personagens Abílio (empregado de um circo miserável e, posteriormente, de um negociante), Ricocas (alfaiate), Graça (prostituta), Troupas (ex-proprietário de um minifúndio), Manel (jovem camponês) e Carminda (mulher das serras que migra para o litoral).  Cada um é eleito para um capítulo específico.  As histórias são contadas com detalhes, impedindo que as personagens sejam apenas tipos e fazendo com que apresentem o estatuto correspondente ao de seres humanos.

4 De Monterey a Penedo
John Steinbeck e Fernando Namora são autores que se celebrizaram por escrever acerca das regiões de que faziam parte.  Isto não quer dizer, é sempre bom ressaltar, que a compreensão de seus romances esteja limitada ao âmbito de certos espaços geográficos O estado da Califórnia, no caso de Steinbeck, e o território português, no caso de Namora..
Como bem lembra Marañon ([199_]: 12), na vida rural (abordada pelos dois romancistas),

Tudo parece simples e sem complicações.  Mas tudo tem uma áspera transcendência, eternamente igual e eternamente nova, do patético e oculto ofegar do mundo.  O único universal, já disse em outra ocasião, é o tipicamente local de cada país, tanto quanto a aspectos externos, quanto a íntimos. [tradução minha].

Ou seja, para que uma obra seja universal e assimilável – de maneiras distintas, é bem verdade – por diferentes culturas, o primeiro passo é tratar do local.  A universalidade de um texto literário está não na sua gênese – não há livro que nasça universal –, mas no alcance dos dramas humanos nele expostos.
Abordar Tortilla flat e Casa da malta sob uma perspectiva que contemple a sociologia não parece ser uma empresa imprópria, pois a consciência social dos autores se mostra patente, seja pelos temas que abordam, seja por que tratamento esses temas recebem.  A adesão (termo de Sacramento, 1985: 33) dos autores ao assunto veiculado nos textos é, de fato, muito nítida.  Essa adesão, como destaca o crítico português, é marcada pelo fato de um escritor, geralmente de origem pequeno-burguesa, identificar-se com a massa de trabalhadores – mais comumente rurais (Sacramento, 1985: 34).
Uma tal postura, por parte de Steinbeck e Namora, portanto, encaixar-se-ia bem à noção de pedagogia libertadora proposta por Freire (1988: v), assim como lembra a atividade do intelectual orgânico, veiculada por Gramsci (1971: 1).  Na última comparação, vale destacar, não haveria uma completa identificação do modo de atuação dos dois escritores e as idéias gramscianas: ao passo que o pensador italiano acredita que os intelectuais orgânicos devem ser oriundos das classes dominadas, Namora e Steinbeck (especialmente aquele) não o são de forma efetiva.  É claro que isso não reduz o valor social das obras que estudo.  Afinal, ambas tanto revelam injustiças sociais como também fazem a exaltação do povo oprimido que figura nos textos.  Ademais, como lembra o próprio Gramsci (1971: 10), o intelectual deve ter participação na vida prática, e, à sua maneira – por meio da arte –, Namora e Steinbeck o fizeram.
Ao expor a idéia de ‘totalidade social’ (social totality), Williams (1997: 19) destacou que «A base econômica determina as relações sociais que, por seu turno, determinam a consciência a qual dita as idéias reais e os trabalhos.» [tradução minha].  Lembra o próprio autor (1997: 20) que essa visão – característica de um marxismo mais rígido – deve, na realidade, ser encarada sob uma perspectiva dinâmica, nunca sendo marcada pela determinação absoluta.  Daí ser urgente uma observação homóloga entre texto e realidade (econômica), havendo desta para aquele não uma reflexão, mas, antes, uma refração (Williams, 1997: 33).
Nos textos que analiso, pode-se observar que, de fato, a raiz das questões a envolver as personagens é econômica.  Em Casa da malta, os agricultores (gaibéus Agricultores de origem coimbrã que abandonam sua terra natal para buscar trabalho no Alentejo e no Ribatejo. e ratinhos Oriundos da Beira ou do Minho, os ‘ratinhos’, a exemplo dos ‘gaibéus’, partem das suas regiões natais para trabalharem no Alentejo.) são obrigados a migrar em virtude da falta de recursos financeiros.  O trecho da novela que agora transcrevo deixa essa situação bem evidenciada:

– Deixe-me chegar à quentura.  Vossemecê vai cozinhar? – E, sem esperar resposta, gritou para a névoa: – Tragam daí uma saca! - E voltou-se para o velho e para o cigano: – Vem ao que comer.  Estamos a caminho do Alentejo, vamos prevenidos.  Somos ratinhos.  Vossemecês já ouviram falar em gaibéus e ratinhos?
O velho acenou que sim.  Sabia tudo.  Conhecia todas as estradas, todos os homens; sabia que quem não tem pão na sua terra vai procurá-lo longe.  E há homens, os ratinhos, que vão moirejá-lo ao Alentejo.
(Namora, 1988: 54)

Os emigrantes que se hospedam na casa da malta o fazem por necessidade de pousada.  Estão viajando para trabalhar no Alentejo, pois, em sua terra, as dificuldades financeiras impedem o sustento.  Nota-se, ainda, outro ponto de relevo: é também em virtude das dificuldades econômicas que pessoas de diferentes origens e regiões se hospedam na casa da malta: o velho mendigo, os ratinhos, os ciganos, o alfaiate Ricocas, a prostituta Graça...  Cada um deles vem, via pobreza, alojar-se no velho saguão, que acaba por se converter em um cadinho de diferentes culturas Cultura deve ser entendida aqui sob uma das perspectivas propostas por Said (1994: xii): um conjunto de práticas comuns a um determinado grupo..  Nessa consideração, vale recorrer a Pratt apud Saldívar (1997: 14), na observação da existência de ‘zonas de contato’ (contact zones).  A autora utiliza esta expressão para se referir à relação entre países colonizadores e colonizados.  Vejo como plausível uma maior abrangência do termo, para que contemple, também, relações estabelecidas dentro de uma mesma nação, pois se sabe que, também nessas, a exemplo do que lembra Foucault (1980: 83), há diferentes culturas.
A questão da vida na fronteira, tão presente em Tortilla flat e não de todo ausente em Casa da malta Assim penso, pois, embora a novela Casa da malta não se desenvolva na fronteira entre dois ou mais países, o espaço apresentado é privilegiado do ponto de vista da interação entre indivíduos oriundos de universos distintos entre si.  Dessa maneira, pode-se ver a casa da malta como um ambiente em que, a exemplo da vida na fronteira, expõe os indivíduos a diferentes culturas., foi destacada por Certeau apud García Canclini (1994: 293).  O autor, ao referir-se mais especificamente à Califórnia, destaca a importância da mobilidade e afirma que esta não é determinada por instituições tradicionais como família ou propriedade, tendo sido superada pela velocidade existente no próprio processo de atravessar os espaços que há entre os norte-americanos.
A mobilidade que menciona Certeau se mostra bem marcante em Casa da malta, conforme já apontara Camocardi (1978: 18).  Diz a autora que foi utilizada, na composição da novela, a técnica do movimento e da passagem: pessoas partem e outras novas chegam.  Os pontos de confluência destes passantes são a vila e a casa da malta.
Retomando o elemento econômico, observo que, em Tortilla flat, a condição financeira é um aspecto de suma importância para que se desenrolem os episódios (capítulos) do romance.  A título de ilustração, não custa recordar-se de que se deve ao fato de herdar duas casas a mudança do estatuto social (ao menos aparentemente) de Danny.  A raiz econômica volta a aparecer na questão de Danny e seus companheiros saírem em busca de jornas ou – especialmente – do furto, para que, à noite, possam dispor do que comer (e do que beber).  É ainda em virtude do status alcançado por Danny – proprietário de casas – que várias mulheres passam a vê-lo como um bom partido para o casamento.  O trecho que abaixo transcrito é bem característico disso:

Quando Sweets soube da herança de Danny ficou contente por ele.  Sonhou casar com ele, como todas as mulheres de Tortilla Flat.  Ao entardecer, debruçava-se por cima do portão da frente à espera que Danny passasse e caísse na armadilha.  Durante bastante tempo a sua ratoeira nada apanhou a não ser pobres índios e paisanos que não eram donos de casas nenhumas e cujas roupas haviam, algumas vezes, fugido de melhores guarda-fatos.
(Steinbeck, [19__]: 122)

Contrariamente à casa de vagabundos, na novela de Fernando Namora, as casas de Danny conferem ao seu dono uma boa imagem aos olhos de sua vizinhança.
No contexto dessas considerações, não custa recordar as idéias de Williams quanto às culturas alternativas e de oposição (1997: 40).  Ao passo que estas se põem como antípodas da cultura dominante, desejando subvertê-la, aquelas estabelecem tão-somente um novo modo de viver, seja por questões econômicas (situação de Casa da malta), seja por mera opção (caso que mantém proximidade com o de Danny e seus companheiros em Tortilla flat).
No que diz respeito à existência de diferentes culturas em Tortilla flat, válido é perceber que há uma conjugação entre as culturas residuais e emergentes (Williams, 1997: 41).  Se, por um lado, os paisanos apresentam as mais diversas origens (cultura residual), com base nessa miscelânea étnica ‘propõem’ um novo modo de vida, baseado na camaradagem – não despida de uma boa dose de interesses – e na ausência de reflexões acerca de questões mais amplas (cultura emergente).  Sua preocupação imediata é, meramente, a sobrevivência.  Claro está que não há, no romance, qualquer esquematização da ‘proposta’ do grupo de Danny.  Mas, conscientemente ou não, fato é o de que eles acabam por ter um modo de vida que os difere das personagens que trabalham regularmente (como Torelli, dono do bar).
Said (1994: 336) faz uma pertinente reflexão ao ressaltar que, na pós-modernidade, não se pode classificar ninguém linearmente (p. ex.: judeu, nordestino etc.), mas, sim, sob várias perspectivas (p. ex.: mulher judia norte-americana, homem islâmico árabe etc.).  Se, sob essa perspectiva, pensar-se nos dois textos que analiso, ficará mais fácil a compreensão da situação social das personagens apresentadas.  Mesmo porque, embora nem Steinbeck nem Namora deixem explícito, em suas obras de ficção, uma classificação tão abrangente como a que propôs Said, os termos que empregam para qualificar determinados grupos (sociais) possuem uma carga semântica que em muito supera a linearidade, haja vista a caracterização de que os autores provêm as personagens retratadas.  Daí não se poder pensar que os paisanos de Steinbeck são abordados pelo romancista de maneira superficial – por trás da denominação paisano há várias culturas, em um origem que marca o entrecruzar de diversos povos («[...] mistura de sangue espanhol, índio, mexicano e diversas variedade de caucasiano.»  Steinbeck, [19__]: 7).  Essa miscigenação conduz a um povo cujos integrantes não agem, obrigatoriamente, de maneira padronizada Basta que se pense no fato de os integrantes do grupo de Danny apresentarem um comportamento diferenciado entre si..  De maneira similar, os habitantes da casa da malta não formam um grupo uniforme, como podem supor os que a ‘vêem de fora’.  Este trecho da novela é bem explicitador da noção que os ‘não-malteses’ têm acerca da casa da malta:

Ficou o saguão com a fama de um lugar de nojo, maldito e sem dono.  Agora é dos malteses: vagabundos, ciganos, gente do mundo que não escolhe tecto.  É a casa da malta.
(Namora, 1988: 52)

Ora, ao se ler a novela, percebe-se que não é, precisamente, assim.  Os habitantes da casa da malta não são marcados pela homogeneidade.  Sim, na condição de pobreza em que se encontram, há, de fato, uma aproximação entre eles.  No entanto, trazem origens distintas entre si – alguns são ‘ratinhos’, outros ciganos, Carminda partiu do litoral e foi em direção à serra, Troupas foi pequeno agricultor...  Ainda dentro dos grupos (‘ratinhos’ e ciganos), há outras distinções que podem ser feitas.  Afinal de contas, cada personagem tem a sua vida e deve ser classificada tendo-se em conta os mais variados aspectos.  A apreciação que das personagens faz o autor em muito corrobora para que se desfaça qualquer visão padronizada a qual, em um primeiro momento, possa-se ter dos vagabundos da casa da malta.
Nas duas obras focalizadas, outro ponto passível de destaque é o de os narradores, apresentarem regiões que, no âmbito dos seus respectivos países – Estados Unidos e Portugal –, são tidas como pobres e mais atrasadas em relação ao restante da nação.  É o caso do centro da Califórnia (em especial à época vivida por Steinbeck) e da Beira Baixa.  Ora, já Martín-Barbero (1994: 91) havia alertado que povos dominados/desfavorecidos podiam ser acusados como sendo responsáveis pelo atraso quer de uma determinada região do país quer do país como um todo O autor exemplifica por meio da situação de índios e negros nos Estados Unidos..  Tanto a denúncia de injustiças sociais (caso de Namora) como um tratamento sob o ponto de vista da ironia o qual demonstrava a vida do paisanos (por parte de Steinbeck) não corroborariam para que o preconceito fosse disseminado.  Ou seja, pode-se ver que Tortilla flat e Casa da malta, cada um à sua maneira, cumprem o papel de apresentar – sempre tendo em conta a qualidade literária das obras – quadros que contêm vários elementos típicos da região de cada um dos autores.  A exposição que é feita dos dramas – universais, em última análise – das personagens distingue as obras.  Isso faz notar que, de fato, pessoas que vivem à margem da sociedade há tanto em Monterey como em Penedo.  No entanto, cada um desses diferentes modos de viver se consubstancia a partir de razões bem particulares, características das regiões em especial.

5 Conclusão
É natural que não pretendia, em um trabalho marcado pela concisão como este, esgotar os aspectos sociais contidos nas duas obras de ficção que me proponho a analisar.  Mesmo porque são tantas as questões sociológicas que poderiam ser abordadas em um estudo literário, que seriam necessários vários trabalhos para que pudesse contemplar uma parcela significativa das relações sociais tornadas em ficção nos dois livros.
Assim, nada mais busquei que, por meio de uma contextualização sócio-histórica das duas obras que serviram de corpus ao breve artigo, revelar alguns dos aspectos que julgo mais relevantes para analisar conjuntamente Tortilla flat e Casa da malta, observando quais eram os momentos em que a escrita dos autores se aproximava e quando havia um distanciamento na ótica adotada pelos romancistas neo-realistas.
Conforme já destaquei ao longo de todo o trabalho, foi central em minhas considerações a preocupação de não serem generalizadas tanto as tentativas de criação literária no contexto da estética neo-realista, como também as questões abordadas pelos autores em seus respectivos livros.  Ou seja, creio que o analista, seja de uma realidade social, seja especialmente de um texto literário, não pode nunca se deixar levar por padronizações redutoras.  As comparações entre textos devem ser efetuadas não só para encontrar traços em comum entre ambos, mas também para observar em quais pontos há discrepâncias.  Foi o que aqui intentei fazer.
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