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FESTA INDÍGENA E REVOLUÇÃO NOS 
ANDES PERUANOS: 

TRIBUTO A JUAN CRONIQUEUR1 

33 

Jaime de Almeida(UnB) 

Enquanto se apresentava como Juan Croniqueur, o jovem 
José Carlos Mariátegui escreveu muito sobre as festas. Como 
se sabe, por sua crônica sobre a Procissão do Senhor dos Milagres, 
Mariátegui recebeu o primeiro prêmio do Círculo dos Jornalistas. 

Nossa intenção, num Seminário que comemorou o 
centenário de nascimento do grande intelectual peruano, era 
verificar se o Mariátegui adulto, embora rejeitando os escritos de 
juventude, da sua "idade da pedra", prosseguiu dedicando alguma 
atenção às festas. Como, infelizmente, não tivemos acesso àqueles 
textos juvenis, deixamos para outra oportunidade um estudo 
comparativo. Acreditamos, no entanto, que algo de Juan 
Croniqueur está bem vivo quando José Carlos Mariátegui, por sua 
vez, também se ocupou de festas. Em contrapartida, perseguimos 
a sua inquietação intelectual pela presença crucial do índio na 
dinâmica social andina, acompanhando o romance Yawar Fiesta 
de José Maria Arguedas, um dos intelectuais que melhor conheceu 
e aprofundou as idéias de José C~rlos Mariátegui. 

Um primeiro conjunto de textos mariateguianos se 
refere às festas urbanas de Lima; comecemos por duas crônicas 
dedicadas ao carnaval. Enquanto já prepara os Sete Ensaios de 
Interpretação da Realidade Peruana, Mariátegui publica no 
jornal Mundial de Lima a crônica "Serpentinas" (27/02/1925)2 • 

1 Comunicação aprese.ntada no 1 Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em História Latino-Americana e Caribenha (ANPHLAC) 
no Rió de Janeiro, em novembro de 1994. Publicada em espanhol no 
Anuário Mariateguiano. Lima, vol. VII n2 7, 1995, p. 244-249, e em 
português, na Revista Eletrônica de Ciências Sociais. Goiânia, v. l, 
n.l, 1996. http://www.ufg.br/ciencias sociais/sociais.html. Versão 
revisada. 
2 Ediciones Populares de las Obras Completas de José Carlos 
Mariátegui. Lima, Amauta, 1980 (9ª ed.), volume 4 (La Novela y la 
vida), pp. 127-133. A maioria das referências que seguem foram 
retiradas desta obra. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



34 ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS - Ili 

"Os três dias de neo-carnaval são, em verdade, três dias únicos 
de educação democrática". A idéia da crônica é bastante original: 
o carnaval é revolucionário, imitando e parodiando os episódios 
sérios do passado. A vida é naturalmente iconoclasta, e o passado 
só pode ser restaurado como caricatura. Se no carnaval de 1925 
aparecem foliões fantasiados de membros da Ku-Klux-Klan, isto 
é uma prova de que tal organização pertence inequivocamente 
ao passado. Mas até mesmo a Liberdade, com seu barrete frígio, 
já se faz presente nas ruas de Lima, permitindo a Mariátegui 
profetizar que já se avizinha un novo golpe de Estado. A 
democracia burguesa torna-se já uma figura clássica, inatual, 
um pouco fora de moda, e em breve, certamente, já não se 
elegerão mais rainhas, mas presidentas da república do carnaval. 
Um indício , que Valdelomar e Juan Croniqueur deixaram de 
perceber em 1917, é que em Lima já não reinava o Rei Morno, 
m a s o democrático No Carnavalón. Em breve , o carnaval 
enriquecerá sua técnica com as formas republicanas e 
democrá ticas, envelhecidas na política, e este será o último 
episódio da decadência da democracia. 

Na outra crônica, de 1928, Mariátegui indica porque se 
interessa pelo carnaval: "Nenhum pretexto é bastante frívolo a 
ponto de não servir a uma reflexão séria. O carnaval, por exemplo, 
é uma das melhores ocasiões para o estudo da psicologia e da 
sociologia limenhas"3 • Aqui, Mariátegui desenvolve nova reflexão 
acerca da relação especial que o carnaval mantém com o tempo. 
O carnaval tradicional era mulato, aquático e farrista, porque a 
aristocracia de Lima podia ad!llitir a presença popular naqueles 
dias. Agora, com o desenvolvimento industrial e urbano, que 
promove uma certa democratização da sociedade , o gosto 
europeizante dos novos ricos elimina este antigo privilégio da 
plebe. Aburguesado, o carnaval estrangeiro e postiço, perde a 
alegria brutal, a expontaneidade e a criatividade que só as festas 
genuinamente populares possuem. Esta mela ncolia do neo
carnaval demonstra a inviabilidade do liberalismo manchesteriano 
no Peru: não há espaço para o individualismo burguês. 

A seguir, Mariátegui passa a refletir sobre a própria 
historicidade do carnaval. Durante a Idade Média, a festa tinha 
sua razão de ser como o retorno anual às alegrias do paganismo. 
Desde que a sociedade ocidental se laicizou ·e que a alegria se 
reincorpora aos costumes, como, por exemplo, os paroxismos da 

3 "Motivos de carnaval". Mundial, Lima, 24 / 02 / 1928. 
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música negra, o carnaval estaria condenado a desaparecer. Na 
verdade, os homens nunca teriam realmente amado o carnaval. 
Mariátegui transcreve um fragmento da obra do italiano Mássimo 
Bontempelli: 

A atração do carnaval está feita do medo 
da morte e do nojo à matéria. A invenção do 
carnaval é uma bruxaria em que se mesclam a 
sensualidade obscena e o macabro. Tem sua 
razão de ser no uso da máscara, cuja origem 
metafísica é, sem dúvida alguma, fálica: a 
desfiguração da cara tende a mostrar as multidões 
humanas como aglomerações de cabeças pesadas 
e embriagadas de Priapos. Os movimentos destas 
multidões estão animados por esse sentido de 
agitação estúpida que é próprio dos montes de 
vermes, nas cavidades das vísceras dos cadáveres. 

Esta imagem terrivelmente pessimista de Bontempelli, 
assimilada por Mariátegui, deixa-nos inquietos. Se, como vimos 
anteriormente, o carnaval é revolucionário porque parodia não 
só os valores ultrapassados do passado, mas até mesmo os valores 
vigentes cuja decadência já se a.nuncia, há ainda que considerar 
que o próyrio carnaval está submetido ao tempo e também já se 
putrefaz. Se, apesar de anunciar a morte do mundo burguês, o 
carnaval também está fadado a morrer com ele, há que se 
especular sobre o que pensa, ou, melhor ainda, o que sente 
Mariátegui sobre a festa., sobre todas as festas. 

Na crônica "Divagaciones de Natividad'', Mariátegui 
reflete sobre a ocidentalização do mundo, processo que se pode 
medir pela expansão do calendário gregoriano a todos os 
continentes. Mas nenhuma festa se tornou ainda ecumênica, 
universal. O Natal lhe parece aquela mais adequada para isto, 
embora seja uma festa tipicamente européia. O Natal está 
adquirindo, na Europa e nos Estados Unidos, um novo sentido e 
significado: torna-se mais e mais a festa do lar, uma festa 
intimista em que as famílias se voltam especialmente para as 
suas crianças. A festa ganha uma importância sentimental, 
extra-religiosa e é celebrada por crentes e não crentes. 

O Natal é sem dúvida uma festa muito mais calorosa 
que as festas cívicas, já que estas estão sempre associadas a 
alguma data política e são celebradas praticamente apenas pelos 
governos e pelos partidos situacionistas, ausentes os grandes 
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entusiasmos populares. Mariátegui passa a divagar sobre as 
razões do intimismo natalino europeu e termina lamentando 
que em Lima o Natal continue sendo uma festa de rua, alegre e 
barulhenta. "Algo de neve e algo de frio nestes dias de dezembro 
fariam de nós uns homens um pouco mais sentimentais. Um 
pouco mais sensíveis à emoção do lar e da família e ao encanto 
cândido das canções. Um pouco mais ingênuos e infantis, mas 
também um pouco melhores e, talvez, mais felizes"4

• 

Já essa crônica deixa-nos pensativos. Mariátegui, 
. sempre tão enfático em recusar-se a caracterizar o Peru como 
um país latino, parece aqui não apenas favorável à 
ocidentalização do mundo, mas também muito pouco preocupado 
com os europeísmos postiços que denuncia no carnaval e nas 
outras festas . Mas o fio essencial a explorar aqui é sua enfática 
apologia de sentimentos e valores ligados à privacidade da vida 
familiar. 

Nos únicos textos em que pudemos encontrar 
referências de Mariátegui à sua vida privada, algumas passagens 
permitem pensar que as festas , aqui, mais que simples recursos 
de expressão literária, são os momentos decisivos em que a 
alegria da vida contrasta com a melancolia da existência comum. 

Numa de suas cartas à esposa Anita Chiape, Mariátegui 
recorda que sua primeira festa foi quando sua tristeza de sul
americano pálido e mirrado se deixou invadir pelas cores rurais 
da donzela de Siena, quando seu instinto de morte cedeu ao 
princípio da vida, como na Primavera de Boticelli. Ao evocar o 
momento em que se amaram, Mariátegui acena com um símbolo 
do carnaval: "E tua possessão tônica, sob o sol latino, enredou 
em minha alma uma serpentina de alegria"5 • 

Numa outra carta à esposa, de 6/6/ 1925, Mariátegui 
insiste com ela para que não deixe de comprar um presente e 
comemorar o aniversário do filho Sigfrido: "É a festa de Sigfrido; 
é também uma festa nossa. Quanto mais eles crescem, quanto 
mais eles florescem, tanto mais me dou conta de que os dias do 
nascimento de Sandro e Sigfrido foram dois dias de festa de 
minha vida"6 • 

4 lnformación , Lima, 25/ 12/ 1923; re-publicada e revisada em 
Mundial, Lima, 25/ 12/ 1925. 
5 "La vida que me diste", publicada em Poliedro, Lima, 20/09/ 1926. 
6 MARCHENA, Juan. Mariátegui. Madri, Historia 16/Quorum, 1987, 
pp. 138-139. 
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Vimos até aqui um Mariátegui singularmente atento à 
historicidade das festas que, além de expressar e antecipar as 
mudanças sociais, também sofrem a ação do tempo, mudando de 
sentido, passando ao domínio de outros grupos sociais, caducando 
e morrendo. O enfoque psicológico e sociológico das festas 
limenhas denuncia especialmente o problema da 
inautenticidade: Mariátegui contrapõe constantemente as festas 
enraizadas na alegria, na paixão e no instinto do povo às formas 
e sentimentos postiços das festas burguesas importadas7 .• Pelo 
que vimos até o momento, Mariátegui, cronista de festas alheias, 
não explora um tema que, desde 1968, nos atrai 
irresistivelmente: a imagem da revolução como uma festa. É 
como se o intelectual, agudamente consciente dos abismos 
culturais e sociais que dilaceram o Peru, não se atrevf:(sse a 
explicitar, a partir de suas reflexões motivadas pelas festas, mais 
que uma das tendências que anunciavam o futuro, ou seja, o 
desenvolvimento de novos valores ligados à experiência moderna 
da privacidade familiar, mas ultrapassando a fórmula estreita e 
anacrônica do individualismo manchesteriano. 

Existe, entretanto, a nosso ver, uma outra reflexão que 
não chega a explicitar-se num texto específico: a autenticidade 
das festas indígenas e sua importância na idéia mariateguiana 
de revoluçã-0. 

Os primeiros indícios poderiam ser encontrados na sua 
"' renegada "idade da pedra": 
O jovem Juan Croniqueur se justificou perante a 

sociedade, após o escândalo da sessão noturna de dança da 
bailarina Norka Rouskaya no cemitério de Lima, apelando à 
dignidade da tradição indígena. "Os índios não concebem o 
sepultamento sem a libação e o huaynito. Mesmo em Lima, 
podemos vê-los diariamente dançar ao pé dos seus cadáveres"ª. 

Recordemos que poucos meses antes, Juan Croniqueur 
redigira a crônica sobre a procissão do Senhor dos Milagres: 

7 Ver, por exemplo, a crítica implacável de Mariátegui aos jogos florais 
em certames literá rios: "Poetas nuevos y poesia vieja", Mundial, Lima, 
24/1O/1924, in Peruanicemos al Perú; "Concursos y premios 
literarios", Mundial, Lima, 11/2/1927, in Temas de Educación. 
8 "El asunto de Norka Rouskaya. Pala bras de justificación y de defensa" 
in El Tiempo, Lima, 10/11/1917; apud ALIMONDA, Héctor. José 
Carlos Mariátegui. SP, Brasiliense, 1983, p. 23. Agradeço a Héctor 
Alimonda a inspiração para este ensaio. 
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As manifestações de fé de uma multidão 
são imponentes. Dominam, impressionam, 
seduzem, oprimem, apaixonam, enternecem. A 
contemplação de uma multidão que invoca Deus 
comove sempre, com irresistível força e profunda 
ternura. A passagem da procissão do Senhor dos 
Milagres pelas ruas de Lima produz uma emoção 
muito profunda na cidade, que se acha invadida 
por um sentimento ingênuo, sedativo e religioso"9

• 

Tratemos de identificar os fios dispersos da festa indígena 
na trama na obra madura de José Carlos Mariátegui Sete ensaios de 
interpretação da realidade peruana, pela ordem em que aparecem: 

Na abertura do ensaio "O problema do índio", pouco depois 
de reafirmar, com Valcárcer, que "o proletariado indígena espera 
por seu Lênin", e de antecipar a importância do fator religioso na 
História, Mariátegui ironiza o caráter retrógrado e anacrônico de 
uma recente proposta de salvação dos índios. José León y Bueno, 
líder da Ação Social da Juventude acredita que caberia aos 
missionários redimir e reabilitar os índios, colocando-se como 
intermediários entre eles e os gamonales. O missionário ilustrado 
trataria, entre outras medidas paternalistas, de condenar "os 
abusos sensuais da multidão nas festas, ceifando a falta de 
castidade em sua origem e mostrando à raça sua sublime missão". 
Retenhamos duas pistas: Mariátegui condena a intervenção carola 
na dinâmica complexa da festa andina, e também tem em mente, 
de forma totalmente distinta, a missão revolucionária dos índios 10 • 

O ensaio "O problema da terra" contém importantíssimas 
passagens em que as festas emergem como elemento estrutural 
na oposição entre o mundo indígena e o mundo dos brancos e 
mestiços. Mariátegui, apoiado na obra de Hildebrando Castro Pozo 
- Nuestra comunidad indígena - desenvolve uma idéia que já 
vimos esboçada numa crônica sobre o carnaval: as comunidades 
indígenas do Peru, apesar de 100 anos de experiência 
republicana, permanecem fortemente refratárias ao 
individualismo e ao liberalismo. Por toda a parte, nas aldeias 
andinas, sobrevivem robustos e obstinados os hábitos de 
cooperação e solidariedade que prolongam os vínculos tradicionais 

9 Héctor Alimonda, op. cit., p. 22. 
10 MARIÁTEGUI, José Carlos. 7 Ensayos de Interpretación de la 
Realidad Peruana. Lima, Amauta, 45ª ed., 1982; p .. 42, nota n2 7. 
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dos ayllus. Apesar dos avanços do mercado e do sistema de 
propriedade individual, o sistema das mingas continua a reunir 
a coletividade inteira em processos que integram o trabalho e a 
festa de uma forma especial que sugere pensar em contratos 
coletivos de trabalho 11 • 

A seguir, quando avalia a produtividade das terras comunais 
indígenas e dos latifúndios, Mariátegui recorre novamente a Castro 
Pozo para acrescentar, à idéia do contrato coletivo de trabalho na 
interpretação da minga, aquela dos estímulos morais. Neste 
momento, a reflexão se aprofunda com as idéias de Proudhon e Sorel 
sobre "a parte espiritual do meio econômico": na comparação com o 
trabalho alienado do yanacona ou do proletário sem família, o estado 
psicofisico em que mergulha a comunidade durante as atividades 
coletivas se destaca como algo totalmente diverso12 • 

O ensaio sobre "O fator religioso" acrescenta novos fios 
à trama. Mariátegui examina a importãncia da conquista 
espiritual da América e, nesta passagem, para melhor 
compreender a lógica dos comportamentos no processo de 
aculturação, detém-se mais conscientemente na problemática 
da festa. Citando um estudo de Emílio Romero publicado em 
Amauta, Mariátegui demonstra como se conjugam a tradição da 
Igreja Romana, de fazer coincidir as festas cristãs com as festas 
pagãs dos povos recém-submetidos, e a estratégia de 
sobrevivência dos índios que, aceitando a substituição dos deuses 
incaicos; puderam manter perfeitamente vivas as festas e os 
valores ancestrais de seus ayllus13 • 

Deixaremos de considerar as referências de Mariátegui à 
presença dos negros nas f~~tas coloniais14 

• Tratando do fator religioso 
na revolução da independência, o autor dos Sete ensaios compara 
as experiências francesa e peruana, profundamente diferentes. O 
tema das festas revolucionárias e da transferência de sacralidade 
não aflora no texto, embora possa ter sido intuído durante a leitura 
daobradeAu1ard15

, nas passagens relativas ao culto da deusa Razão16 • 

11 Op. cit., pp. 82-84. 
12 Op. cit., pp. 87-88. 
13 Op. cit., pp. 172-175. 
14 O tema nos parece polêmico. V. op. cit., pp. 176-177. 
1s AULARD, F. A. Le culte de la Raison et le culte de l'Être Suprême, 
1793-1794. Paris, Alcan, 1892; o tema da transferência da sacralidade, 
rebatendo a interpretação de Aulard, foi proposto por MATHIEZ, A. Les 
origines des cultes révolutionnaires, 1789-1792. Paris, G. Bellais, 1904. 
16 MARIATEGUI, José Carlos. op. cit., p. 187. 
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O fecho do ensaio reúne todos os fios que identificamos 
até agora, aos quais se acrescentam dois outros, extraídos do último 
ensaio, o "Processo da literatura". Na densa discussão sobre o 
indigenismo, Mariátegui contrapõe à tese algo ingênua da Raça 
Cósmica de José Vasconcelos a imagem das comunidades andinas 
cuja vida tem estilo exatamente porque ainda n ão se incorporaram 
à civilização expansiva do Ocidente que aspira à universalidade. 
A sociedade indígena conserva seus costumes, seu sentimento 
de vida, su a a titude frente ao universo, e é exatamente por isso 
que tem sua individualidade, é um tipo orgânico de sociedade e 
de cultura. E esta sociedade pode, tal como o fizeram recentemente 
o Japão, a China e a Turquia, encontrar por seus próprios meios, 
e em curto espaço de tempo, o caminho da civilização moderna e 
traduzir para a sua própria língua as lições dos povos do Ocidente17 • 

(De nossa parte, parece-nos que, a esta altura, Mariátegui 
aceita ria certamente a sugestão de substituir a palavra "lições" 
por "problemas"). O encontro do índio com a modernidade é a 
revolução, e toda revolução, como toda paixão, ao contrário do que 
pensam González Prada, os livres-pensadores e os comunistas, é 
sempre necessariamente religiosa 18 • 

Concluindo esta primeira parte: Mariátegui vê na maioria 
indígena do Peru um tipo orgânico de sociedade não-ocidental que 
possui um estilo, uma identidade própria, porque consegue 
assegura r a reprodução de suas estruturas comunitárias 
ancestrais, processo em que a importância das festas - quer sob 
as apa rên cias do culto católico que revestem a religiosidade 
milenar do ayllu, quer sob a forma da minga - está demonstrada 
de modo consistente, embora não de todo explícito. O grande salto 
para o futuro , este futuro que Mariátegui adivinha na leitura 
alegórica do carnaval, está na radicalidade dos atuais mitos 
revolucionários e em sua capacidade de ocupar a consciência 
profunda dos homens com a mesma plenitude dos antigos mitos 
religiosos 19 

• Cabe indagar o que Mariátegui teria podido dizer das 
festas nesse radical processo de transferência de sacralidade. 

*** 
Encontramos na obra do escritor peruano José Maria 

Arguedas, leitor atento de Mariátegui, matéria preciosa para 

11 Op. c it., pp. 345-346. 
18 Op. cit. , pp. 263-264. 
19 Op. cit. , p. 193. 
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a seqüência desta especulação a respeito das relações entre 
a identidade indígena, a festa e a revolução. Segu_indo a 
primorosa análise de Gladys C. Marín20 , privilegiaremos o 
romance Yawar Fiesta. O próprio Arguedas caracterizou esse 
primeiro romance seu ( 1941) como o relato épico das várias 
façanhas dos quatro bairros, antigos ayllus, de Puquio, um 
destes "pueblos grandes" da serra que, desconcertados 
incessantemente pela maré de seu atual destino , são obrigados 
a um constante esforço de acomodação, de reajustamento, ao 
drama permanente21 . 

A narrativa principia pela inserção do povoado no espaço 
e no tempo, desdobra-se em quatro capítulos que preparam a festa, 
introduz como em parênteses um ritual laico diante da imagem 
de Mariátegui, e culmina com a grande festa que se desenrola 
nos últimos quatro capítulos. 

Arguedas, mais que Mariátegui, sabia como a música é 
uma realidade muito profunda do mundo andino. Em Los rios 
profundos (1957), afirmou que o canto da cotovia ouvido na 
infância era seguramente a matéria da qual ele fora feito, era 
aquela difusa região de onde o a rrancaram para lançá-lo entre 
os homens. Uma passagem de Diamantes y Pedernales ( 1954) 
descreve de uma forma tocante essa relação de continuidade 
música-mundo na cultura quéchua: 

La noche del 23 de junio los arpistas 
descendían por el cauce de los riachuelos que caen 
en torrentes al rio profundo, al rio principal que 
lleva su caudal a la costa. Allí, bajo las grandes 
cataratas que sobre roca negra forman los 
torrentes, los arpistas oían. i Sólo esa noche el agua 
crea melodías nuevas, al caer sobre la roca y 
rodando en su lustroso cauce! Cada maestro 
arpista tiene su pak'cha [salto de agua} secreta. 
Se echa, de pecho, escondido bajo los penachos 
de sacuaras; algunos se cuelgan de los troncos 
de molle, sobre el abismo en que el torrente se 
precipita y llora. Al día siguiente, y durante todas 
las fiestas del afio, cada arpista toca melodías 

20 MARÍN, Gladys C. La experiencia americana de José María 
Arguedas . Buenos Aires, Fernando Garcia Cambeiro, 1973. 
2 1 Op. cit., p. 60. 
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nunca oídas. Di.rectamente al corazón, el rio les 
dieta música nueva. 22 

Tudo, em Yawar Fiesta, é marcado e impregnado pela 
música. A ação épica começa com um mês de antecedência com 
a música dos waka-wak'ras (berrantes de chifre) tocando o 
turupukllay (a música especial que anuncia a festa de sangue); 
a música se faz presente por toda a parte, dia e noite; as mulheres 
índias choram desde já perguntando qual delas será viúva; já o 
vigário, maldiz essa «música do diabo» que entusiasma o índios 
restaurando impalpável, real, indestrutível, a dimensão mágica 
do mundo inca23 • 

Enquanto cresce a música dos waka-wak'ras até o 
desfecho da festa maior, outras formas musicais se introduzem 
durante os rituais que a precedem. Todas as etapas da minga 
para a abertura de uma estrada ligando Puquio a Nazca, por 
exemplo, tal como os ritos ligados à captura do touro sagrado 
Misitu, são acompanhadas de cantos que comovem os corações 
e incorporam homens e mulheres a uma outra realidade, à única 
realidade, a magia: cantando, "eles se viam como em sonhos"24 • 

É justamente esta vivência coletiva essencial que se 
quebra para aqueles índios que migram, acompanhando seus 
patrões até Lima, onde sentir-se-ão para sempre órfãos e 
desenraizados, e que só recuperam parcialmente o seu mundo 
perdido quando cantam e dançam recordando as festas de sua 
terra. Arguedas introduz na teia narrativa uma tentativa de 
restauração desse mundo irreversivelmente perdido: assim 
começou a se organizar na cidade um grupo de jovens mestiços, 
cantando e dançando no centro Lucanas; logo adotam perspectivas 
radicais e, a uma certa altura, cantam em língua quéchua um 
wayno lucano frente ao retrato do werak'ocha Mariátegui num 
ritual laico em que um deles parodiando um bispo promete tornar
se um Anticristo para destruir a aliança entre os padres e os 
gamonales. Mas os jovens revolucionários já estão distanciados 

'22 ARGUEDAS, José María. Diamantes y Pedernales / Agua. Lima, 
Juan Mejía Baca y P. Villanueva, 1954, p. 24; apud CORNEJO-POLAR, 
Antonio. "Diamantes y Pedernales: elogio de la música indígena" in 
ANTROPOS Revista de Documentación Científica de la Cultura. Madri, 
n° 128, 1992, pp. 49-52. 
23 MARÍN, Gladys C. op. cit., pp. 72-74. 
24 Idem, op. cit., pp. 74-76. 
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da cultura ancestral, desconhecem o sentido do turupukllay '·na 
verdade pretendem convencer os índios a abandonar essa festa 
de sangue25 • 

Voltemos à serra lucana de Puquio. Os cantos, as danças, 
as procissões reúnem toda a comunidade indígena produzindo 
uma sincera e profunda certeza da realidade sagrada do mundo; 
os ayllus que compõem o povoado competem entre si e com 
outros vizinhos mobilizando, com seus rituais, os respectivos 
apus ancestrais, os mais altos montes. 

Tudo aponta na epopéia para o desfecho espetacular do 
turupukllay. Temos aqui uma demonstração eloqüente do papel 
ativo, seletivo e criador das populações nativas no processo geral 
de aculturação26 . O gado bovino foi muito rapidamente 
incorporado à cultura material e ao imaginário andino: o 
turupukllay é um complexo ritual elaborado pelos índios a partir 
do modelo da tourada espanhola. O espetáculo europeu perde aqui 
sua característica essencial de exibição da virtuosidade do artista 
que enfrenta a fúria integral da natureza bruta, e ganha novo 
sentido transformando-se numa trágica epopéia coletiva em que 
a comunidade inteira prova a si mesma e aos outros que o índio 
não é covarde. 

O ayllu K'ayau, excitado pelo entusiasmo da competição 
com outros ayllus nas obras da estrada para Nazca, busca por 
fim um desafio excepcional: subtrair de seu espaço mágico, 
protegido pelo monte Ak'chi, o touro sagrado Misitu. Os índios 
apelam para o poderoso apu K'arwasu, o pai de todos os montes 
de Lucanas, e, numa impressionante demonstração de coragem, 
na qual um primeiro deles é despedaçado pelos chifres do Misitu 
e rega a terra com o seu sangue como ta.ntas outras oferendas, 
trazem-no amarrado à praça central de Puquio27

• 

O orgulho vicário da comunidade cresce a cada momento. 
Os índios provocam o touro selvagem lançando bombas de 
dinamite cortando-se com facas para desafiá-lo exibindo a cor 
vermelha do próprio sangue. Finalmente, o índio Wallpa agarra
se ao corpo do Misitu e faz a festa explodir num paroxismo de 
violência quando, num sacrificio sangrento, o herói e a fera voam 
em pedaços pelos ares em meio à fumaça da dinamite. Assim, o 
turupukllay é a demonstração gratuita do poder do povo índio, o 

25 Op. cit., pp. 76 e 92-93. 
26 WACHTEL, Nathan. Los vencidos. Madrid, Alianza, 1976. 
27 MARÍN, Gladys C. op. cit., pp. 90, 94. 
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gozo no abraço à morte mostrando a todos que a comunidade 
despreza os valores mesquinhos do mundo dos brancos, aí 
incluídas mesmo as teorias progressistas dos mestiços do Centro 
Lucanas. 

*** 

Encerramos aqui este tributo ao jovem Juan Croniqueur, 
nascido h á pouco mais de cem anos, que provou os prazeres das 
festas mundanas alheias, que vibrou com as festas populares e 
que muito provavelmente sonhou, tal como José Maria Arguedas, 
com uma festa sem nome, sem forma, sem parâmetros. 

, 
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