
 

No final dos anos 50, em Atacama, no Chile, cujos lugarejos eram conhecidos como parte do deserto 
mais solitário do mundo, vivia uma menina, Maria Margarita, com os pais e os 4 irmãos. Com a invalidez do pai, 
o dinheiro se tornou curto e a família não conseguia pagar os ingressos dos filmes semanais, que eram a única 
distração daquele povoado. 

Como só era possível comprar um ingresso, Margarita, que era a caçula, foi escolhida para assistir aos 
filmes que chegavam. Margarita tinha um talento muito especial para a narrativa, além de interpretar 
teatralmente os filmes. Encantava o pai e os irmãos. Aos poucos, os vizinhos foram se aproximando e 
preferindo a narrativa da menina à ida ao cinema. Assim, ela se torna “A Contadora de Filmes”, livro escrito 
pelo chileno Hernani Rivera Letelier, com primorosa tradução de Eric Nepomuceno e bela edição da Cosac 
Naif. 

Indico como leitura para os queridos amigos do Cinema Paradiso, agradecendo à amiga Leonor que me 
apresentou a menina contadora de filmes. 

Maria Elza 

 
 

 
 

 

Próxima Reunião: 09/09/2012 – DOMINGO às 16 h. 
 

INTOCÁVEIS 
(Intouchables) 

 
Diretores: Olivier Nakache e Éric Toledano (*) 

CINEMA PARADISO 
 Boletim n. 320                                                  São Paulo, 05 de setembro de 2012. 

(*) Oliver Nakache nasceu em 01/04/1973 e Éric Toledano nasceu em 03/07/1971, ambos na França. Sempre trabalham juntos, tanto na 
realização como nos roteiros. Em 1995, realizam seu primeiro curta-metragem Le jour et la nuit. Quatro anos depois regressam com novo curta 
Les Petits Souliers. Em 2005, lançam seu primeiro longa: Je préfère qu'on reste amis..., com Gérard Depardieu e Jean-Paul Rouve. No ano 
seguinte, realizaram uma comédia sobre as colônias de férias: Nos jours heureux. Em 2009, realizam o terceiro longa-metragem Tellement 
proches.  Intouchables tornou-se o filme francês mais visto da história, com 20 milhões de espectadores na França e 32,5 milhões na Europa.  

DICA DE LEITURA: A CONTADORA DE FILMES 
 

ALAIN RESNAIS – mostra de 1 a 23 de setembro 
Em parceria com a Embaixada da França no Brasil, a Cinemateca Brasileira apresenta ao longo do mês de setembro uma 

retrospectiva em homenagem ao cineasta francês Alain Resnais, que completou neste ano 90 anos de idade. Um dos mais importantes 
diretores vivos, Resnais lançou neste ano, durante o Festival de Cannes, seu último filme, Vous n’avez encore rien vu, a estrear no Brasil nos 
próximos meses. Artista de fundamental importância para a formação do cinema moderno, precursor e ao mesmo tempo expressão da 
nouvelle vague, Resnais e seu primeiro longa-metragem, Hiroshima meu amor (1959), também exerceram influência decisiva sobre a geração 
de realizadores brasileiros que buscava, nos anos 1960, novas possibilidades de linguagem para o cinema. O impacto de Hiroshima no Brasil 
pode ser visto em inúmeros artigos escritos à época por figuras como Paulo Emilio Salles Gomes, Vinicius de Moraes, Maurício Gomes Leite e 
Walter da Silveira.  

Nascido em 03 de junho de 1922, Alain Resnais cursou montagem e edição na famosa escola do IDHEC. Depois de realizar 
experimentos com uma câmera 16mm e de trabalhar na montagem de filmes como Paris 1900 (1947), de Nicole Védrès, Resnais foi convidado 
a dirigir um curta sobre a obra de Van Gogh (Van Gogh, 1948), pelo qual foi premiado na Bienal de Veneza. Em 1956, causou polêmica com 
Noite e neblina, documentário sobre a máquina de extermínio nazista. Três anos depois, voltou a desconcertar crítica e público com 
Hiroshima meu amor, roteirizado pela escritora Marguerite Duras. Outro marco do cinema moderno surgiu em 1961, com O ano passado em 
Marienbad, novo mergulho sobre os caminhos da memória, desta vez com a colaboração de Alain Robbe-Grillet, outro representante da 
vanguarda literária do chamado “novo romance francês”. Ainda nos anos 1960, Resnais dirigiu duas outras pérolas de sua filmografia, Muriel 
(1963), e A guerra acabou (1966). Vale conferir a mostra!!! 

CINEMATECA BRASILEIRA – Largo Senador Raul Cardoso, 207 (próx.metrô Vila Mariana) 
Mais informações: (11) 3512-6111(ramal 215) www.cinemateca.gov.br - Ingressos: R$ 8,00 (inteira) / R$ 4,00 (meia-entrada) 
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Longa de 94 minutos no Canal Brasil, é o 66 na minha TV, Poeta 
de Sete Faces do Paulo Thiago me encapsulou. Como? Tento contar 
a seguir.  

Foi-se embora o documentário em pouco mais de hora e meia? 
Fui junto. Com qual face? Não interessa, pode ser qualquer. Andei 
pelas Gerais, cidades incrustadas, aquele jeito mineiro de ostra 
acanhada. Garanti-me que a serra estivesse lá. Ultrapassei gradis 
adornados, vi Copacabana, arraia gigante e solta. Garanti-me que a 
praia estava ali, desabrida no mar do mundo.  

Estive com o poeta, com ele posei. Eu no Rio de Janeiro. Ele se 
pensou em Itabira. Acho que foi isso que o ouvi dizer para esse nosso 
retrato na parede. A parede está descascada, não me incomodo.   

Cenas de Minas começo do século XX, ruas de apinhar 
pedestres, carros poucos são um transporte tímido na cidade. Um luxo 
só, os automóveis ostentam lataria pesada 
preta de lustrar, são moda de rico em rodas 
altas, cambitos torneados sobre canelas finas 
de cavalo de raça. As mulheres têm cabelos 
curtos, Chanel impera, chapéus de abas 
estreitas, copas baixas.  

Pedaços do Rio de Janeiro, o lugar onde 
o poeta morou, a praia vazia, os prédios dos 
cargos públicos aos quais foi indicado para 
responsabilidades às quais foi convidado. O 
poeta é evento em efemérides, é amigo nos Sabadoyle, é funcionário 
na repartição, é poesia na vida inteira.    

Os livros Carlos Drummond de Andrade se sucedem na tela, 
pãezinhos quentes saídos de um forno cenográfico. As capas me 
invadem com seus títulos apetitosos. Vozes conhecidas leem os 
poemas. Os poemas lidos adiantam-se mais famosos que as vozes, 
algumas célebres.  

Affonso Romano de Sant’Ana dá aulas para uma classe de 
jovens que sorri às frases drumondianas; Ferreira Gullar diz que as 
palavras do poeta lhe desnaturaram a escrita e a floresceram; Adélia 
Prado chora, corta a fala, recomeça, e, à força, estanca as lágrimas 
em um poema escondido; Paulo José desdobra poesias em reflexões; 
Othon Bastos afina textos em uma corda lírica; Paulo Autran faz da 
moça versada uma mulher falada cheinha de sexo e malícia.  

A delicadeza vai, de narrativa em narrativa, alinhando minha vida 
pelas estrofes. A harmonia dos cortes faz evidente, a mim mesma, que 
a caligrafia do poeta me margeia, disciplina meus meandros, taluda 
aluviões que me ameaçam. 

Um filho de Drummond é mostrado. O sofá grande, desses de 
acomodar quatro adultos, o abriga.  Achei que o bebê estivesse 
dormindo. Mas o narrador me diz que esse filho está morto, vestido 

com o esmero dos que foram preparados para o caixão e a cova. 
Quase não acredito. Tive que voltar ao fato de que, no quotidiano do 
poeta, nunca disseram ter convivido filho homem. 

Sobre o poeta em seu estado sólido, o cidadão, o personagem 
registrado em cartório, a pessoa física, os narradores servem só o 
tanto de uma lasca de massa folheada ao vento.  As cenas não têm 
desenho completo, estão delineadas. São pontas em lança, 
chanfradas com o propósito de se enterrarem na alma. A minha 
fendem e é ali que eu me aconchego do poeta.  

Um ator passa pela tela, várias vezes, quase o tempo todo. 
Veste-se de homem neutro, terno impessoal, sapatos não mostrados, 
óculos de aros largos, negros. No centro das lentes o seu olhar faz 
que nada vê, no cerimonial da roupa seu corpo faz que nada é, no 
peso do seu andar as pernas fazem que nada caminham. Esse ator há 

de ter falado. Penso que sim, algum verso, 
alguma palavra pouca. Eu nada escutei. Será 
só minha essa sensação de mutismo? É 
provável, mas não o sei dizer.  

A atenção que o ator dedica ao seu 
papel de ouvir estrelas, me fez de tudo beber, 
levou-me a embebedar, conduziu-me ao vício. 
A interpretação introspectiva me aliciou. Sou 
agora uma dependente–poema. É para 
sempre. Não tenho antídoto. 

Julieta, a filha única na prole do poeta, é apresentada. A criança, 
a menina nas férias mineiras, a mocinha nas bordas do Rio de Janeiro, 
a mulher casada e mãe em Buenos Aires. Fotos da vida do poeta com 
os netos, do genro e tradutor, das visitas em casa da filha. O 
documentário se adensa, vira visgo, cola. O rosto de Julieta é 
enquadrado em tela cheia. O espectador compreende que o poeta se 
foi no rastro dela, aos dezessete dias do câncer a ter submergido. 

Como terá sobrevivido o poeta nessa quinzena mais dois dias? 
Foi sombra velada? Foi ninguém? Foi ela? Diretor, elenco e equipe 
nada contam. Lembram-me um réquiem. 

O homem, longe da câmera, apalpa as vísceras. Tateia nelas 
uma pedra. O poeta a descreve: “Eu esperava que fosse ela a me 
fechar os olhos.” Julieta acena. Drummond aperta o passo. Vence o 
caminho. 

Desligo o som, corto o sinal, apago a tela. Sigo. Estou juntada, 
mulher da vida desse homem magro, ascético, anjo torto do meu lado 
esquerdo. Pai ossudo, curvado, insinuante que me sussurra para eu 
só ser gente.  Sonho a sedução de suas palavras corsárias a 
bisbilhotarem que, talvez, eu seja serpente. Pode ser, nele é serpente 
que eu me quero. 

Cibele Rocha (27.08.12) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

POETA DE SETE FACES - DRUMMOND POR THIAGO – minha face para o poeta 

COTAÇÃO 2012 
A Invenção de Hugo Cabret ........................... 9,46 
Raul .............................................................. 9,33 
A Separação ................................................. 9,10 
As Neves de Kilimanjaro ................................ 8,89 
O Exótico Hotel Marigold ............................... 8,67 
Xingu ............................................................ 8,64 
O Artista........................................................ 8,60 
Habemus Papam .......................................... 8,58 
À Beira do Caminho ...................................... 8,57 
Tomboy......................................................... 8,50 

 

FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
Reativamos nosso fundo para algumas despesas que temos ao 
longo do ano. A doação voluntária pode ser feita em qualquer 

valor, mas pedimos que, ao depositar, nos avise no e-mail: 
estherstiel12@gmail.com A conta de poupança é:  

Banco: Caixa (104), ag 0239, op 013, nº da conta 8247-5 
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