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Quando você conheceu María Luisa Bemberg e como começaram a trabalhar

juntas?

Conheci María Luisa já faz muitos anos, em 1980, quando ela queria filmar Momentos e

veio me ver. Naquele momento, eu trabalhava associada com Alejandro Doria, e

estávamos fazendo um filme que se chamava Los miedos. Ela me propôs produzir

Momentos e não titubeei, porque conhecia María Luisa de tê-la visto algumas vezes no

laboratório e me interessava o que ela estava fazendo. Ela já tinha filmado dois

curtas-metragens: O mundo da mulher e Brinquedos. Realmente fui fisgada pelo projeto

porque ela me disse algo como: “eu só posso fazer isso com você”. Acho que foi assim

porque eu era uma das poucas produtoras mulheres naquela época. Era um momento

muito complicado para uma mulher e, sobretudo, para uma mulher que já tinha 58 anos

e que vinha da classe alta. Alguns diziam que ela queria fazer um filme “por capricho”.

De cara havia uma atitude com relação a ela que me dava muita raiva. E terminamos

trabalhando juntas por dez anos. Foram os anos em que eu mais trabalhei na vida. Não

parava: não tinha sábado, não tinha domingo, porque ela sempre estava desenvolvendo

um roteiro, filmando, ou então montando um filme. Uma coisa que a María Luisa tinha

era essa ideia de ter começado tarde e não poder perder tempo. Quando a conheci, ela já

tinha escrito Momentos e, pouco depois, escreveu mais quatro roteiros, e filmou comigo

cinco longas-metragens, alguns muito complicados. Foi maravilhoso.

Aquela década foi esplêndida, porque o público nos acompanhou bastante (Camila, por

exemplo, teve dois milhões e meio de espectadores). E, além disso, porque em todos os

filmes a María Luisa chutava o balde: mostrava mulheres que não eram vistas no

cinema argentino daquela época. Mulheres que se arriscavam pelo que queriam, mesmo

perdendo coisas pelo caminho. Depois desses cinco filmes, eu me envolvi com o projeto

de direção de Um muro de silêncio e, ela, com Disso não se fala. Pensei que ela ia me

esperar, mas disse: “Lita, tenho pouco tempo”, e foi produzi-lo com Oscar Kramer. A

verdade é que sempre fiquei comovida com isso porque, efetivamente, foi o último



filme que ela fez, e depois ficou doente. María Luisa estava realmente consagrada ao

cinema e, para ela, não havia outra coisa que não o cinema. Seus 12 anos de carreira

foram muito intensos. Foi muito lindo trabalhar com ela.

Como ela era como diretora?

Não só era uma pessoa talentosa, mas também muito inteligente. E soube criar uma

relação muito boa com a equipe de trabalho. Apesar de ser mulher, de vir de outra classe

social, teve uma relação muito boa com todos. Se deu conta de que era fundamental

para ela essa empatia. Com Chango Monti, com Miguel Rodríguez, os diretores de

fotografia, teve uma relação excelente. E foram dois diretores de fotografia dos mais

maravilhosos, sobretudo nessa época: eram os melhores do cinema argentino. E María

Luisa era uma pessoa que respeitava muito o produtor. Eu vinha de ter feito muitos

filmes como diretora de produção, e dois filmes como produtora executiva. E ela

escutava a equipe – por isso digo que era muito inteligente. Não se obcecava com algo,

mas trabalhava em conjunto. Isso foi fundamentalmente o que fez com que María Luisa

pudesse filmar tantos longas, porque era uma diretora que sabia obter de cada pessoa o

que necessitava. A diretora era ela, e tinha muito talento.

Que lembranças você tem dos festivais em que participaram?

De nossas viagens, lembro especialmente do Festival de Taormina, que foi o primeiro

festival ao qual fomos com Senhora de ninguém. E fomos com Camila, que tinha sido

pré-selecionado para o Oscar. Isso foi um inferno: se preparar para saber se ganhará um

Oscar é passar por dias de um nervoso horrível. Os festivais pequenininhos são os mais

bonitos.

Camila é um filme emblemático na história do cinema argentino. O que poderia

dizer de sua realização? E dos outros filmes que fizeram juntas?

Quiseram fazer Camila várias vezes antes de Bemberg, mas havia problemas com a

igreja, e então ninguém encarou. De fato, nós tivemos problemas com Camila. Primeiro,

foi muito difícil conseguir uma igreja. Finalmente, filmamos em uma de Pilar [província

de Buenos Aires]. E, quando estreou, houve ameaças em algumas salas e rasgaram

cartazes, quebraram vidros. Porém, foi um sucesso tão grande que, depois, esses

problemas pararam. Acho Camila um filme muito valente porque não deixa bem na foto



nem os rosistas, nem os unitários, nem a igreja. Na verdade, são todos culpados da

morte de Camila.

Fui eu quem propus à María Luisa filmar uma história de amor. E a história de amor

mais interessante que temos na Argentina foi a de Camila. Ela se entusiasmou na

mesma hora. Já tinha feito Momentos, um filme de uma mulher que vai embora com

outro homem e se desilude. E, depois, tinha feito o filme de uma mulher que, porque o

marido a trai, deixa a casa e acaba morando com um homossexual. Senhora de ninguém

foi, nesse momento da ditadura, um ato de valentia. Ela queria fazer Senhora de

ninguém antes de Momentos, mas o diretor do Instituto de Cinema, que então era o

Comodoro [Carlos] Bellio, não aceitou o projeto dizendo uma frase que sempre repito:

“enquanto eu estiver no Instituto, você não vai poder fazer esse filme, porque tenho um

filho e prefiro que ele morra que câncer antes que seja gay”. Depois de Momentos, esse

homem não estava mais à frente do Instituto e, daí, pudemos fazer Senhora de ninguém,

que estreou, finalmente, em 1982, no dia da invasão às Malvinas. Quando compramos

os jornais para ler as críticas, a notícia estava nas capas. A ditadura já tinha afrouxado, e

por isso pudemos fazê-lo. Porque em 1979 foi impossível. O que incomodava era o

personagem de um gay bem visto. Sim era possível fazer filmes com gays

ridicularizados, mas não com gays bem vistos.

Qual de todos os filmes de Bemberg é seu preferido, e por quê?

O que eu mais gosto dela é, sem dúvidas, Miss Mary, que ademais acho o filme mais

valente de María Luisa porque, de alguma maneira, está criticando à classe social à qual

ela pertencia. Minhas netas, que são adolescentes, dizem agora que Miss Mary é mais

feminista que Camila. Acham Camila um pouco complacente. Pensam que Miss Mary é

mais revolucionário porque há uma personagem muito contestatária: a filha mais velha.

Me disseram que, em Camila, a protagonista se deixa levar pelo amor. Por outro lado,

em Miss Mary, há uma personagem que quer ser ela mesma, que é a personagem

interpretada por Sofía Viruboff. Além disso, é um filme que me parece belíssimo. Está

muito bem feito, muito bem atuado, e tem muitas anedotas que pertencem à infância de

María Luisa em chave autobiográfica.
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