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Por ser arisca e não se deixar tocar, seu pai a chamava de “meu abrojito” [de abrolho, uma

planta espinhosa]. Mas María Luisa Bemberg, diretora de cinema nascida em 14 de abril de

1922, costumava dizer que teria dado qualquer coisa para que, em sua infância, Don Otto

Bemberg lhe desse colo e fizesse cafuné na sua cabeça.

Ambas as versões parecem plausíveis, porque María Luisa Bemberg era, antes de tudo, uma

multidão de pessoas dentro do mesmo corpo, por trás do mesmo par de olhos suaves. Foi

submissa e feminista, inativa e fatalmente ocupada, apaixonada e eremita, dona de casa e

profissional rigorosa. María Luisa Bemberg cuidou de seu lar, seu marido, seus filhos e suas

relações sociais até se tornar diretora de cinema. Em pouco mais de uma década, sem

nenhuma preparação específica, fez dois roteiros, dirigiu, escreveu e produziu seis

longas-metragens e deixou um roteiro póstumo baseado em um conto de Silvina Ocampo.

Mas o que é surpreendente, mais do que sua carreira avassaladora, é que tenha esperado tanto

tempo para começar. Porque a primeira vez que se colocou detrás de uma câmera para dirigir

um longa-metragem, tinha 58 anos e já era avó de seis netos.

Para entender por que demorou tanto para firmar sua vocação, é preciso entender algumas

coisas sobre sua origem, sua família e sua educação.

Batizada María Luisa Marta Carlota, Malu para seus netos, nasceu no seio de uma das

famílias mais poderosas da Argentina, proprietária da Cervejaria Quilmes e das Estâncias

Santa Rosa, entre outras empresas. Seus pais eram Otto Eduardo Bemberg e Sofía Bengolea.

Tinha quatro irmãos: Jorge, Eduardo, Fina e Malena. Seu sobrenome era sinônimo de fortuna,

poder, refinamento e tradição. Em uma sociedade marcada por esses limites, as decisões, o

estudo e a liberdade estavam nas mãos dos homens. Ninguém esperava que ela ou suas irmãs

aspirassem qualquer coisa além de cumprir os papéis de damas de caridade, filhas, esposas e

mães obedientes.

Malu nunca foi à escola, porque as mulheres de sua classe social não estudavam.



“Sempre me surpreendeu que, naquele momento, as classes mais humildes e as mais

abastadas entrassem em contato”, disse ela. “O que meu pai fez conosco [filhas mulheres] foi

abandono escolar”.

A ausência de uma educação sistemática marcou-a com uma insegurança indelével. Ela sabia

mais sobre música, literatura, arte e cinema do que qualquer outra pessoa, mas se sentia

ignorante e em desvantagem.

“Não podíamos nem andar a cavalo sozinhas”, lembrava. “Meus irmãos estudaram: um é hoje

doutor em filosofia, o outro é graduado em economia, ambos formados em Harvard. As três

mulheres, por outro lado, não estudamos”.

A educação e os modos de sua infância estiveram nas mãos de 22 governantas. Algumas

duraram anos, outras apenas um dia. Questionada sobre sua vocação artística, preferia

responder que a mesma havia nascido no turbilhão de sua meninice em jaula de ouro, quando

organizava espetáculos de marionetes em seu quarto, com uma plateia de irmãos e primos

que acompanhavam atentamente as histórias. Mas foi sendo domada aos poucos, com luvas

de seda e costumes que nunca lhe pareceram estranhos. Afinal, era a única coisa que

conhecia. “Pouco a pouco foram me rotulando”, reconheceu, “foram me engessando”.

Aprendeu a falar inglês e francês como segundas línguas, ao ponto de, ao longo da vida, se

esquecia uma palavra em espanhol, recorria a um dos outros idiomas com total naturalidade.

Da disciplina de ferro, ficou um caráter forte, firme, afetuoso, mas severo e inflexível. Era

como o pai na hora de exigir pontualidade, praticidade, austeridade e eficiência. Fora criada

com requinte; nada lhe era mais desagradável que a ostentação. Sua tendência ao preciso,

pontual e prático tornou-se uma obsessão no final de sua vida. De impaciência proverbial, um

semáforo podia transportá-la ao cúmulo do mau humor, e alguém que chegasse tarde para um

compromisso a levava ao auge da indignação. Na infância, tremia de fúria quando tinha que

esperar que o motorista lhe abrisse as portas do carro. Uma maçaneta não era algo que ela

pudesse manusear livremente.



Foi assim que ela viveu seus tenros anos. Criada para ser habilidosa com o chá e os talheres

de prata, sem nunca entrar na cozinha, sem ninguém considerar que, um dia, sua natureza

poderia vir à tona.

***

Os Bemberg tinham vindo de Colônia, Alemanha, muitos anos antes. O avô de María Luisa,

Don Otto Sebastián Bemberg, foi o fundador da Brasserie Argentine Quilmes, nome da atual

Cervejaria Quilmes. Ao morrer, em 1931, deixou aos cinco filhos uma das fortunas mais

impressionantes do país, incluindo um milhão e 500 mil hectares de terras de primeira linha.

Hoje, as empresas Bemberg estão agrupadas sob o nome de Enterprises Quilmes e se

dedicam à produção e distribuição de cerveja e a investimentos financeiros.

Mas as coisas nem sempre foram tranquilas. Na década de 1940, os Bemberg foram acusados

  de evasão de impostos sobre herança. Como as empresas foram constituídas na França, a

família tinha poucos ativos em seu nome no país e as companhias haviam sido transferidas

para os filhos de Don Otto Sebastián em vida. Na Argentina, argumentou-se que tentaram

sonegar impostos e, durante o primeiro mandato presidencial de Juan Domingo Perón, o

sobrenome simbolizava pejorativamente a “oligarquia”. Naqueles anos, uma lei retroativa foi

validada e muitos bens dos Bemberg foram confiscados, mas, em 1955, o ato foi reconhecido

como inconstitucional e os bens foram devolvidos à família. Porém, por esses anos, Otto e

Sofía decidiram viver mais sossegados na França, e voltaram ao país em 1960. Otto Bemberg

(filho) esteve à frente das empresas desde muito jovem. Ele havia sido condecorado com a

Ordem de São Silvestre pelo Papa Pio XII, era Cavaleiro da Soberana Ordem Militar de

Malta, e a França o havia distinguido com a Legião de Honra. Apesar de todas as

homenagens, o relacionamento de pai e filha não era nada fácil.

“Eu o detestava”, dizia María Luisa. “Ele me parecia um ser sinistro, encarnava tudo o que eu

odiava. Mais tarde, compreendi que era um homem nobre que, por causa de seu berço, havia

sido forçado a viver uma existência da qual não gostava. A fortuna dos Bemberg o havia

tornado prisioneiro. À medida que envelheceu, foi ficando mais meigo. Ele gostava de

desenhar. [...] Eu tinha passado do ódio ao afeto e ia visitá-lo todas as tardes, mesmo quando

estava filmando. Eu lia para ele. Eu tinha prometido a mim mesma que, quando o visse

morto, não teria nada do que me arrepender”.



A figura de sua mãe, Sofía, não era menos conflituosa. Seu caráter submisso a aterrorizava.

Toda vez que ela entrava no quarto para dizer boa noite à filha, lhe recomendava que olhasse

debaixo da cama para ver se havia algum homem escondido. Depois, María Luisa implorava

à governanta de turno que deixasse a luz acesa para apaziguar seu medo, mas não o

permitiam. Cega de pânico, ficava acordada até o amanhecer, quando ouvia o som cotidiano e

reconfortante da carroça do leiteiro. Ao longo da vida, teve muita dificuldade para pegar no

sono. Mas, naqueles anos, desconfortável ou não, zangada ou não, genial ou não, reprimida

ou não, seguiu o caminho que todos haviam planejado para ela.

Casou-se apaixonada com Carlos Miguens, de origem idêntica e belo como ela, em 17 de

outubro de 1945, data que ficou para a história como o Dia da Lealdade Justicialista.

Paradoxos à parte, estava previsto que se casassem na igreja do Socorro, mas, naquele dia

conturbado, decidiram que a cerimônia seria em casa. A Srta. Bemberg tornou-se a Sra.

Miguens diante de um altar improvisado na casa de seu pai, na rua Talcahuano, 1234.

“Durante vinte anos, eu tive meu nome”, recordaria, muito tempo depois, já divorciada. “Um

dia, me casei e me tornei a mulher de alguém, como se fosse sua propriedade. Perder o

sobrenome é uma forma de perder a personalidade. Na cerimônia de casamento, a mulher

entra de braço dado com o pai e sai de braço dado com o marido; ela nunca é um ser

autônomo”.

Recém-casada, foi com o marido morar em Madri. Preferia não se lembrar daqueles anos.

Dizia, apenas, que naquele país levaram uma vida elegante. Ela não parecia desconfortável

em seu papel social. Os dois eram perfeitos espécimes bem cuidados, admirados, lindos,

frívolos e engraçados. Mas os meses passaram e María Luisa estava a caminho de ser um

fracasso no papel mais importante: ela não engravidava. Um amigo dela brincou: “Galinha

que não põe ovos... crack”, e simulava quebrar o pescoço de uma ave. O comentário

paralisou-a silenciosamente, sem reclamações. “As mulheres não deveriam dizer ‘quero ser

mãe’, mas ‘quero ter um filho’”, pensou ela mais tarde. Porém, sete meses após o casamento,

ela teve sua primeira gravidez, e três mais vieram. Seus filhos são Luisa, Carlos, Cristina e

Diego.



“Era obsessiva”, assegura Diego Miguens. “Sempre estava preocupada conosco. Se nos via

tristes, perguntava: “Dieguito, o que você tem?”. E não ficava satisfeita se lhe disséssemos:

“Está tudo bem”. Insistia. Quando filmava, desaparecia e não via ninguém, mas quando

terminava, ligava como qualquer pai que exige mimos: “E aí, faz tempo que não me visitam”.

Era de um nível terrível de exagero. Se ela via que eu estava bebendo um uísque, ligava de

noite para conversar com minha mulher e dizia: “Dieguito me preocupa, você não acha que

ele está bebendo muito?”.

De volta à Argentina, se instalaram em um apartamento na rua Montevidéu, 1268. O ano era

1961. María Luisa tinha sido mais ou menos feliz, mas seu casamento fracassou por vários

motivos. O filho mais novo, Diego, tinha seis anos quando os Miguens tramitavam o divórcio

no exterior. Na Argentina, a lei do divórcio estava longe de ser realidade.

“Um dia estávamos em Punta del Este” – conta Mary Benítez, que trabalhou na casa de María

Luisa até 1995 – e ela me disse: “Um dia eu tirei minha aliança e a joguei aqui”. E me

mostrou o lugar, perto da praia Brava, de onde havia atirado seu anel de compromisso ao mar.

Mary tinha 20 e poucos anos quando foi trabalhar para os Bemberg-Miguens, no início de

1962. Ela tinha que cuidar da alimentação, das roupas e da escola dos quatro filhos. Carlos e

Diego eram desorganizados com os estudos e nos relacionamentos amorosos e isso

preocupava María Luisa. Suas filhas se tornaram profissionais: Luisa, arquiteta; Cristina,

engenheira. Seus filhos nunca terminaram um curso. Todos os anos, as três mulheres da

família renovavam o guarda-roupa comprando quase tudo na Europa. María Luisa era

elegante, mas detestava experimentar: não tinha paciência. As roupas íntimas e meias eram

compradas por Mary ou Isabel, as duas mulheres que trabalhavam na casa. De qualquer

modo, ela tinha um gosto admirável para roupas. Usava tecidos delicados, quase sempre em

tons pastel, e adorava branco. Mas o guarda-roupa devia lhe parecer uma fraqueza

exclusivamente feminina.

“Um dia o Carlitos chegou da escola”, conta Mary, “e disse à senhora: ‘Mãe, tenho que

comprar outras calças, estas estão muito curtas para mim’”. E ela perguntou: “Mas não

podem ser ajustadas?”. Aí Carlitos ficou furioso e disse: “O que acontece nesta casa é que a

diferença é óbvia, mãe, porque você compra tudo pra Luisita e pra Cristina, e eu uso a calça



batendo na metade da perna”. Então ela lhe disse: “Tudo bem, fale com fulano de tal para que

amanhã ele compre para você”.

***

Não foi repentino. Não aconteceu que uma noite ela se deitou sem ofício e acordou cineasta.

Pelo contrário, sua faceta de dama da alta sociedade foi discretamente diluída para dar lugar à

sua faceta de artista, que ganhava força sem alarde. Com a modéstia e a cautela que manteve

até o fim. Ainda casada, tentara sem sorte a produção teatral na sala Smart, associada ao

marido. Também produziu La visita de la anciana dama com Mecha Ortiz, no teatro Astral,

associada a Marcelo de Ridder, e mais tarde, já divorciada, fundou o Teatro del Globo junto a

Catalina Wolf.

Em 1965, viajou a Tucumán para ver Cristóbal Colón, peça de teatro que pretendia levar a

Buenos Aires. Ela era uma daquelas belezas emocionantes e de tirar o fôlego. Olhos claros

definidos num rosto de muita doçura, cabelos escuros curtos e um corpo delicioso. Onde quer

que fosse, arrancava olhares de desejo que ela só podia imaginar. Ninguém suspeitava que ela

era absolutamente míope. Ela tinha que usar óculos muito grossos, mas como era muito

vaidosa, usava-os apenas em casos de necessidade e urgência. Alguns anos antes de morrer,

decidiu fazer uma cirurgia, mas não chegou a filmar com seus olhos novos.

Na noite em que conheceu o arquiteto Eugenio Ottolenghi, não estava usando óculos. Ela

havia se casado em 17 de outubro de 1945. Em 12 de outubro do mesmo ano, na Plaza San

Martín, um médico havia perdido a vida em um motim ao tentar socorrer uma mulher ferida.

O homem havia deixado esposa e vários filhos, e o caso chocou a sociedade da época,

incluindo os Bemberg. Maria Luísa lembrava-se dele. O médico altruísta tinha o sobrenome

Ottolenghi e, 20 anos depois, em Tucumán, conheceu um desses meninos que inauguravam

sua orfandade ao mesmo tempo em que ela se graduava em casamento: Eugenio, 15 anos

mais novo, a viu e foi paralisado por um raio.

“Eu não sabia quem era ela”, conta. “Eu estava participando de uma conferência e de repente

a vi. Ela tinha um desses olhares doces dos míopes, que têm que olhar bem de perto. Quis

conhecê-la imediatamente. Naquela noite, ela foi a um jantar em um clube para o qual eu não



havia sido convidado. Dei um jeito e telefonei ao clube para que nos encontrássemos lá fora.

Algum tempo depois, ela me disse que, quando o telefone tocou, já sabia que era eu”.

Assim começou uma história que durou até o fim de sua vida. Viajaram juntos, amaram-se,

acamparam na Grécia – o que para María Luisa equivalia a uma viagem à lua. A relação

acabou se transformando em uma imensa amizade.

“Quando sua vida passou a ter o cinema como eixo central, certos tipos de relação passaram a

ser secundários para ela. O casal era um deles. Eu lhe disse que ela não vivia naturalmente o

tempo profissional. Ela era muito ansiosa, acelerada, e não havia distrações. Deixamos de ser

um casal, mas isso não significava que não éramos amigos íntimos. Nos adivinhávamos sem

falar, íamos ao cinema, saíamos para jantar. Estávamos sempre juntos e, como ela dizia,

estávamos ligados por um cabo”.

Uma foto dessa época, tirada por Eugenio, mostra María Luisa magnífica, sorridente,

descontraída. Uma expressão incomum para ela, que não costumava rir porque dizia que

tinha dentes feios.

Dizem que ela se apaixonou – querendo e não querendo – por muitos homens, mas não quis

ficar com nenhum deles. Que eles ficavam fascinados por sua beleza, sua inteligência

fulminante, sua sensualidade. Que se alguém tentasse abandonar outra mulher por ela, ela

elevava sua dignidade feminista intacta até a morte: “Eu nunca faria mal a outra mulher”,

dizia.

Um dia, se deu conta de que seus filhos poderiam viver sem sua ajuda. Todos haviam se

tornado independentes. Que ela era uma mulher solteira com capacidade de decidir. Aos 47

anos, deu o primeiro dos passos que a aproximariam irreversivelmente do mundo do cinema e

começou a escrever um roteiro.

“Escrever um roteiro é uma coisa aceita”, refletiria mais tarde. “Porque imaginam que a

mulher o faz em casa, enquanto toma uma xícara de chá. Mas sair para dar ordens em um

mundo tão técnico como o do cinema é quebrar muitos esquemas”.



E ela ainda não conseguia quebrá-los. Os próprios e os alheios. Seus filhos a apoiavam,

embora ela costumasse dizer que, em algumas coisas, eles eram mais tradicionais que ela, e

que sua família como um todo preferiria que ela não fizesse nada. Quando María Luisa

começou a escrever roteiros, todos achavam que era um hobby. O primeiro intitulava-se A

margarida é uma flor e foi enviado para um concurso que não deu em nada. Mas Raúl de la

Torre chegou a lê-lo e decidiu que poderia ser um bom filme, que finalmente se chamou

Crônica de uma senhora. Seu pai, em Paris, soube que ela havia feito um roteiro sobre “sua

classe” e escreveu aconselhando-a a rasgar o livro porque iriam destruí-la. A ternura da carta

a desarmou. Ela estava esperando palavras de um pai terrível e encontrou um velho gentil que

lhe dava conselhos. De início, a possibilidade de exposição, crítica e condenação a assustou.

Mas já era tarde. O filme foi feito e ela não gostou muito do produto final.

“No momento da tomada de consciência de Finita [a protagonista], transformada para o

cinema em uma passagem frívola, eu disse a Desanzo, o iluminador, que era preciso um

close-up”, lembrou. “Ele me perguntou por que, então, eu não estava dirigindo. Minha

primeira reação foi: como eu, uma mulher, ia dirigir um filme?”.

Mas, em 1971, em um texto promocional de Crônica de uma senhora, ela dizia que se

considerava feminista. Uma condessa italiana radicada na Argentina, Gabriela Christeller, leu

a nota, entrou em contato, e combinaram de se encontrar no Café Tortoni. Gabriela

Christeller era também feminista, e não foi apenas um encontro, mas vários. Cada vez uma

nova integrante era incluída. Ali conheceu Leonor Calvera, uma mulher que seria importante

em sua vida e em cuja autoridade intelectual confiaria muitíssimo. Pedia-lhe para ler os

roteiros e a encarregou das pesquisas históricas. Descobriu um mundo de mulheres que se

pareciam com ela, indignadas com o machismo e com a submissão, igualmente interessadas

em lutar por seus direitos. Elas decidiram se unir sob o nome de UFA: União Feminista

Argentina. Alugaram um lugar em Chacarita onde tratavam de temas que as entusiasmavam e

se encorajavam mutuamente. Era nestes encontros que a bravura incipiente de María Luisa se

transformava em uma força de leão. O feminismo lhe dava material, impulso e coragem. Se

os homens não filmavam seus roteiros do jeito que ela queria, por que não filmá-los ela

mesma? E embarcou em um caminho sem volta. Começou a pensar seriamente em dirigir.

Sem saber nada de técnica, conseguiu fazer seu primeiro curta-metragem: O mundo da

mulher, de 1972, gravado na exposição Femimundo. O curta é um passeio pelos stands de



perucas, cílios postiços, eletrodomésticos, depiladores portáteis, massageadores de nádegas e

batons. Uma narração diz como uma mulher deve ser para o homem de Gêmeos, Câncer,

Leão e Escorpião. A última imagem é a de uma garota usando uma peruca verde. Uma voz

narra: “Assim terminou a tarefa do Grão-Duque: ele encontrou a dona do sapatinho de cristal.

Ele a levou para o castelo, onde Cinderela e o príncipe se casaram e foram muito felizes”.

Plano final da garota de peruca atrás das grades.

Não é surpreendente que, com esta visão das coisas, não voltasse a viver com ninguém depois

da separação. O mais próximo de uma paixão profunda foi o aparecimento de um pintor cujo

nome ninguém quer lembrar. “Já me ferrei uma vez”, juram que ela dizia. “Outra vez não me

pegam”.

Mais tarde veio outro roteiro, que intitulou Opção e acabou sendo Triângulo de quatro, filme

dirigido por Fernando Ayala em 1974, e em 1978, ousou com outro curta-metragem,

Brinquedos, no qual postula a ideia de que meninos e meninas são condicionados para seus

futuros papéis desde a infância, com brincadeiras e histórias. Desta vez, não há modelos

gordinhas ridiculamente maquiadas, mas meninos brincando com armas dizendo que, quando

crescerem, serão grandes físicos nucleares, e meninas brincando com panelas, felizes em se

tornar “professora de jardim de infância”. No final, um homem pergunta: “Bárbara, o que

você vai ser quando crescer?”. A menina abre sua jaqueta e lemos em seu moletom:

“Bárbara”.

María Luisa foi uma feminista de fato, de ação e de compromisso. Escreveu, filmou e

transformou seu próprio cinema – sobretudo os quatro primeiros filmes – em uma bandeira

dos direitos das mulheres.

“Seria imoral da minha parte, tendo a oportunidade de falar sobre a mulher, contar a história

de um homem”, dizia. “Acho que queria vingar minha mãe. Tive um pai muito autoritário,

muito poderoso, e uma mãe muito indefesa. Deve ser o desejo de protegê-la e ao mesmo

tempo de não ser como ela”.

Ela tentava ser diferente de sua mãe, mas certamente se pareciam. Ela aprendeu a acender o

fogão com Mary. Não sabia lavar roupas nem cozinhar. Sua única receita era um prato de

ovos mexidos com presunto que alguém havia lhe ensinado, clandestinamente, quando ela era



uma menina. Na casa de sua mãe, e durante seu casamento, tinha um chef quase todos os dias

e um cozinheiro para os dias comuns. Um dia, ela cancelou um passeio com sua amiga

Nadine Ulloa e decidiu ficar em casa.

“Ela me disse que iria fazer macarrão com molho”, ri Mary. “E você sabe fazer molho?”,

perguntei. E ela me disse: “Mas quem você pensa que é, a única que sabe fazer molho? Eu

também sei fazer molho”. Mostro onde está o macarrão, ela pega os tomates e põe a panela

no fogo. Coloca um pouco de óleo na panela. Eu digo a ela: “Cuidado com o óleo, ele pega

fogo”. Ela me diz: “Você não me diz nada, eu também sei fazer”. Começou a sair fumaça da

panela. Pega tomate, cebola. E, de repente, em vez de colocar o tomate ou a cebola, ela abre a

prateleira e tira o sal grosso. Pega um punhado e joga na panela. Explodiu pra todos os lados

e ela saiu correndo, gritando: “O que aconteceu, o que aconteceu?”. Ela nunca dizia: “Não, eu

não sei”. Entrar no mundo do cinema incutiu-lhe um pouco de humildade. E apesar de tudo,

era muito difícil para ela mandar. Quando começou a dirigir, teve que se acostumar a

equilibrar tudo isso.

Do apartamento da rua Montevidéu, e depois que Luisa se casou, a família mudou-se para a

rua Cavia com a rua Castex. Em 1981, com todos os filhotes fora do ninho, María Luisa se

mudou para um apartamento confortável, mas nada ostentoso, na rua Levene com a rua

Agote. Não era grande, estava descuidado e sem pintura, mas María Luisa gostava da vista do

rio e de um grande espaço para a biblioteca com seus mais de 200 livros de cinema. No dia

em que o mostrou a Mary e a Isabel, debruçou-se na janela e disse: “Quero que saibam que

vão tirar-me daqui morta. Eu tenho uma saúde de merda e provavelmente não vou viver

muito tempo”.

14 anos depois, morreu naquele apartamento, pedindo que não o vendessem, a não ser em

caso de extrema necessidade.

***

Em 1981, decidiu dirigir seu primeiro longa-metragem, Momentos.

Começou a fazer psicanálise, viajou aos Estados Unidos, fez um curso de atuação de três

meses no instituto de Lee Strasberg e começou a filmar tremendo de pânico.



“Lembro-me de levá-la para as filmagens”, sorri Lita Stantic, a produtora de quem ela foi

sócia por anos. “Era uma cena com Graciela Dufau em um loja de plantas, e ela ficou

apavorada. Estava muito ansiosa para ser aceita no meio. Nos primeiros dias, me perguntava

se tinha que comer na mesa com a equipe, se tinha que tirar os pratos.

Assim, após despertar de um longo sono, María Luisa Bemberg inaugurou sua carreira como

diretora. Sem saber muito de nada, contando com os assistentes e os iluminadores, com uma

surpreendente intuição para lidar com os atores e um gosto apurado pelo enquadramento,

mergulhou de cabeça num mundo de homens e começou a lançar as bases de um cinema de

autor com olhar de mulher, talvez vingando sua própria história, mas sobretudo por paixão e

prazer.

A produção e direção de Momentos foram de sua autoria e o roteiro foi escrito em

colaboração com Marcelo Pichon Rivière. Recebeu boas críticas, ficou nove semanas nos

cinemas e foi premiado como melhor filme de estreia no Festival de Cartagena.

“Momentos é um filme timidamente feminista”, disse, “mas minhas ideias não podem não ser

feministas. Todas as atitudes de minha vida são feministas. Às vezes tenho minhas recaídas,

mas esse é um longo aprendizado. Quando ouço um bolero que me lembra a mulher que fui

há 20 anos, é como sentir novamente a luta contra o destino que me foi dado e que eu rejeitei.

Essa luta foi como um longo túnel, muito doloroso, muito difícil e muito solitário”.

Suas amizades a censuravam por não sair mais e nunca aceitar convites. Não é possível saber

quando ela percebeu que já não poderia deixar de fazer cinema, mas a partir de Momentos ela

não parou. Pensava, vivia, dava tudo pelo cinema.

E o cinema, por sua vez, estava fazendo com êxito algo que María Luisa aceitou de bom

grado: devorá-la.

***

Um projeto começou a suceder o outro. Sua vida mudou. Já não se vestia da mesma forma.

Guardou suas roupas glamourosas e começou a usar saias simples, calças, camisas, suéteres e



jeans. Parou de ver seus amigos regularmente, de ir a coquetéis e jantares. Tinha pouco tempo

para seus filhos e netos, e isso lhe causava uma culpa tenaz.

“Desde que começou no cinema”, diz Mary, “a vida da senhora mudou completamente. Ela

chegava cansada à noite, tomava um banho relaxante e ia dormir. Ela me pedia para evitar

algumas pessoas, e eu dizia ao telefone que ela não estava, para que pudesse descansar.

Depois de chegar do set, ela ia para a banheira, ou tomava algum comprimido”.

María Luisa tinha dificuldade para relaxar e dormir. Já era uma mulher de idade. Começou a

viver dividida entre o prazer e o dever. Um dia percebeu que tinha um inimigo novo, quase

invencível.

“Eu não tenho mais tanto tempo”, repetia como uma ladainha. “Já estou velha, não posso

perder tempo. Estou em uma corrida contra o relógio biológico”.

Em nome do tempo que não podia perder, sua vida acelerou a um ritmo insano.

“Quando a mãe foi viver suas ideias, como costumava dizer...” – lembra Diego Miguens –

“cortou tudo que era confortável para ela, que eram a sociedade, os coquetéis e as viagens à

Europa. Era tudo pontuado por pequenas rotinas. A partir disso, ela sofreu de uma tremenda

solidão. Lembro-me de ir para a fazenda, deixá-la em casa, e voltar para encontrá-la trancada,

num dia magnífico, ao lado da Olivetti e com um cesto cheio de papéis. Era algo que eu

admirava na mãe. Porque ela não sabia se tinha talento ou não. Poderia ter sido uma péssima

escritora e uma péssima diretora. Colocou esforço, disciplina, rigor. Ela tinha consciência que

corria o risco de fazer coisas ruins, mas disse que tinha um assunto pendente, que precisava

experimentar.

Em seus sets, tinha-se bom tratamento e boa remuneração, mas trabalhar com ela não era

fácil. Era feroz com a pontualidade, incapaz de tolerar pessoas ineficazes ou de dar muitas

explicações. Tinha uma inteligência rara, com a rapidez de uma pantera, e não suportava

indecisos. Conhecia do primeiro ao último técnico e certificava-se de que todos tivessem o

necessário. Podia perder a paciência, mas nada a fazia perder a compostura. Em toda a sua

vida não havia podido gritar, mostrar-se excessiva em público, explicitar sua raiva. Não se

permitia transbordar de jeito nenhum. E era distraída. Lita Stantic conta que, certa vez,



passou meia hora mostrando a um homem como queria os penteados para a próxima cena,

sem perceber que era um figurante e não o cabeleireiro. Ela trabalhava na esperança de abrir

caminho para mulheres mais jovens, encorajando-as sempre e como podia. Tinha amigos

muito mais novos, que gostavam de sua presença como se ela fosse uma igual. Podia ser uma

moça de 18 anos, uma mulher de 40 ou uma senhora de 70 um pouco inocente.

“Mamãe era muito lúcida, mas também muito ingênua”, conta Diego. “Sua herança, seu

entorno, nada disso foi gratuito. Ela era muito propensa a ser enganada. A mentira a deixava

perdida porque não tinha muita vivência, lábia. Apesar disso, eu tinha amigos que queriam

me visitar em casa para ‘aproveitar’ a conversa com minha mãe, que por outro lado não era

nada relaxante, pois ela perguntava o tempo todo: ‘Ah, sim, e que exemplo você pode me dar,

mas por que você diz isso? E por que você quer fazer uma coisa dessas? Mas será que no

fundo você não quer fazer o que diz, será que você não é meio preguiçoso?’. Era estimulante

conversar com ela”.

No meio de tudo, ela não podia esquecer os negócios da família. Algo que a incomodava,

mas que ela tinha que fazer, como todos os seus irmãos.

“Ela estava indo a uma reunião do conselho”, lembra Diego, “em uma segunda-feira.

Explicamos tudo para ela, como funcionava, as ações de tal estão sindicadas assim e assado.

Estávamos planejando uma reunião para a segunda-feira seguinte e naquele dia mamãe se foi

por três meses não sei para onde. Isso a entediava enormemente. Ela não se importava nem

um pouco”.

Por isso, quando seu filho Carlos assumiu as empresas, respirou aliviada e agradeceu esse

apoio até o final, graças ao qual pôde se dedicar inteiramente ao cinema. Pouco a pouco, seus

filmes lhe deram um nome, embora ela sentisse que os críticos argentinos não a apreciassem.

Irritava-se muito quando a chamavam de “a” Bemberg e se sentia pouco respeitada por seus

pares. Era amiga de Fernando Ayala, de Oscar Barney Finn, mas odiava o preconceito que

rondava o meio: era a dona Bemberg, uma aristocrata que filmava porque tinha dinheiro.

“Quando aceitei filmar com ela”, diz Lita Stantic, “muitas pessoas do cinema me abordavam

e me perguntavam o que eu ia fazer com ‘aquela senhora’; como eu ia filmar com alguém que



não tinha nada além de dinheiro. No entanto, ela provou que não era bem assim. E o provou

amplamente”.

Ela tinha um manuseio ambíguo do dinheiro. Quando precisava de grandes somas, ligava

para o contador ou passava pelo escritório das empresas na rua Presidente Perón, então rua

Cangallo. Mas costumava usar cartões de crédito e nunca tinha dinheiro. Por isso, quando

queria sair ou precisava comprar algo pequeno, abria a porta da cozinha e perguntava a Mary

ou Isabel: “Meninas, podem me emprestar dinheiro? Tenho que ir ao teatro e não tenho um

peso”.

***

Enquanto Tita Tamames e Rosa Zemborain a tinham apoiado na produção dos primeiros

curtas, em 1980 ela conheceu Lita Stantic através de Alejandro Doria. Trabalharam juntas por

mais de dez anos. Aos poucos, formou uma equipe que a acompanharia em quase todos os

seus filmes: a cenógrafa Esmeralda Almonacid, a figurinista Graciela Galán, o fotógrafo

Félix Monti e a própria Lita Stantic, fundamental na gestão dos orçamentos.

“Meu manuseio de dinheiro é neurótico”, reconheceu em uma reportagem do La Nación. Não

quero saber nada sobre quanto custa um filme, sobre o que precisa ser feito para que custe

menos. Gosto que os outros invistam em mim. Eu adoraria poder filmar com o dinheiro de

outra pessoa. Quando sei que há investidores dispostos a financiar um dos meus projetos,

sinto-me lisonjeada. Eu odeio perder dinheiro. Por sorte, tenho uma produtora muito

eficiente, Lita Stantic, que luta por cada dólar como se fosse o último”.

Mas ela era generosa com o que tinha. Ajudou muitas instituições, doou mais de 36 mil

dólares a um homem que precisava de uma operação de medula óssea, deu a Mary e Isabel

um apartamento escolhido por elas, além de deixar dinheiro para as duas.

Em 1982, filmou Senhora de ninguém, seu segundo filme e primeiro trabalho com uma de

suas atrizes favoritas, Luisina Brando. Mas as críticas diziam que seus filmes mostravam uma

visão fria do amor. Lita sugeriu que ela filmasse a história de Camila O’Gorman e do padre

Ladislao. Antes de começar, enviou o roteiro ao confessor de seu pai. O religioso não se

opôs, mas quem sempre se irritava com os temas de seus filmes era sua irmã Malena, com



quem María Luisa passou algum tempo sem conversar. Em Camila, o casal Imanol Arias e

Susú Pecoraro era convincente, explosivo. Um dia, quando estava indo para o set de carro,

lhe ocorreu uma ideia para tirar a angústia da execução do casal no final do filme. Uma voz

de além-túmulo seria ouvida: “Ladislao, você está aí?”. E Ladislao nos tranquilizaria: “Ao

seu lado, Camila”. Lita Stantic disse que tal final era perfeito e que garantiria 300 mil

entradas a mais. Mas María Luisa imediatamente fez objeções à sua própria ideia.

“Detesto sentimentalismos. Essa é uma cena traiçoeira”, disse ao La Nación algum tempo

depois. “Eu teria que fazer o que eu gosto, não o que diz a bilheteria”.

Com final melodramático e tudo, Camila foi o primeiro filme argentino lançado na

democracia. Seu sucesso atraiu dois milhões e meio de pessoas aos cinemas. Chegou o dia

em que o nome de Camila apareceu na primeira página dos jornais: havia sido indicado ao

Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Era o terceiro filme argentino indicado (em

1949 havia sido Dios se lo pague, de Luis César Amadori, e em 1975 La tregua, de Sergio

Renán), o primeiro dirigido por uma mulher. O filme não ganhou, mas consolidou seu

prestígio. Ela não precisava mais se justificar. O preconceito por ser mulher, por ser de classe

alta, por ser feminista, foi caindo aos poucos. A produtora GEA, em parceria com Lita

Stantic, estava funcionando.

“O primeiro filme foi feito inteiramente com o dinheiro da María Luisa”, explica Stantic. “O

segundo, com o dinheiro obtido com Momentos. Em Camila houve um investidor argentino,

uma coprodução com a Espanha, e foi usada parte do dinheiro da GEA que veio de Senhora

de ninguém. Miss Mary foi uma coprodução americana, e Disso não se fala uma coprodução

francesa. Não era verdade que se perdia dinheiro com seus filmes. Ela não filmou porque

tinha dinheiro. Ela teve, sim, condições de fazer seu primeiro filme porque tinha dinheiro”.

***

A mulher que começou a filmar para mobilizar consciências se rendeu à sua majestade, o

cinema, e lhe deu sua vida por completo. Depois de Camila as coisas foram mais fáceis.

Empreendeu outro filme de época: Miss Mary, baseado em seu argumento e com a

participação de Julie Christie. Tinha talento comercial: sabia que as coproduções e a presença

de atores estrangeiros garantiam uma boa distribuição em outros países. Miss Mary é a sua



obra mais autobiográfica. Conta a história de uma governanta inglesa que faz as malas em

1945 para deixar a Argentina e relembra o verão de 1938, passado com uma família rica em

uma casa de campo. Há elementos na vida das personagens que confirmam que se trata de um

filme com alto grau de realidade: a mãe recomenda que as filhas olhem debaixo da cama

antes de dormir para ver se não há um homem escondido; à noite as irmãs brincam nos

quartos com um espetáculo de marionetes; as mulheres são seres submissos, quietos,

obedientes; os homens são os que mandam.

Quando o filme foi lançado, recebeu cartas intimidadoras. A repreendiam por falar tão

impiedosamente sobre a classe a que ela também pertencia. Ela se angustiava em silêncio.

“Você percebe, essas pessoas atrasadas que não entendem que as coisas precisam mudar”,

reclamava com Mary. Magoava-se por não pertencer a lugar nenhum. Entre seus pares ela era

uma freak, entre seus colegas uma senhora endinheirada.

Era 1987 e ela preparava as filmagens de Eu, a pior de todas, baseado em um livro de

Octavio Paz e com a colaboração de Taco Larreta no roteiro. O filme conta a vida de Sor

Juana Inés de la Cruz, uma freira e poetisa mexicana que viveu entre 1651 e 1695. Ia ser

filmado no México, mas por problemas de orçamento foi feito na Argentina. María Luisa

havia conhecido Voytek, um cenógrafo polonês cujos esboços a fascinaram. Ela decidiu que

todo o filme, mesmo as externas, seria filmado em estúdios. Foram desenhados 23 cenários

diferentes: lagoas de tecido, campos pintados e céus de algodão. A protagonista foi Assumpta

Serna, e Dominique Sanda desempenhou o papel de vice-rainha. A rebeldia da freira

mexicana a fascinava. Em Eu, a pior de todas, trabalhou pela primeira vez como assistente de

direção quem mais tarde se encarregaria de realizar seu trabalho póstumo: Alejandro Maci.

Naquela época, Maci tinha 26 anos, tinha estudado Letras e queria se dedicar ao cinema. Ele

conseguiu um encontro com María Luisa, quem o encheu de perguntas. A visita de dez

minutos se transformou em uma hora e meia, e Alejandro se tornou seu segundo assistente de

direção.

“Ela era muito implacável consigo mesma”, diz Maci. “O que servia ao seu propósito, servia,

e o que não servia, não servia. Ela gostava de uma frase de Faulkner, ‘Kill your darlings’,

mate seus queridos... se você tiver que matá-los. Conversamos muito sobre a virada brusca

em sua vida. Mas ela não estava ressentida nem rancorosa. Ela dizia que estava lutando por

outras gerações, e que se tivesse tido a oportunidade, teria começado mais cedo no cinema”.



***

Mercedes García Guevara foi importante na vida de María Luisa Bemberg. Casada e separada

de seu filho Diego, mãe de sua neta Luna, elas se conheceram no navio que Diego tinha

construído para dar a volta ao mundo. Naquela época, o navio estava na Polinésia. Mercedes

havia embarcado no Caribe e María Luisa chegava da Argentina para verificar a saúde de sua

cria.

“Ela ficou por uns dias mas teve que voltar porque ficou doente”, lembra Diego. “Além disso,

ela foi embora com culpa: nos perguntava se tinha nos incomodado”.

Elas foram amigas queridas ao longo da vida, apesar de pertencerem a gerações diferentes.

Quando María Luisa soube que seu filho e Mercedes se casariam em algum canto do mundo,

ela lhe enviou uma carta de boas-vindas à família.

“Ela nem me conhecia e era muito carinhosa”, lembra Mercedes. “Estávamos em Buenos

Aires morando na casa dela por um tempo e ela veio até o quarto e me disse: ‘Sei que você

não tem mãe. Bem, se precisar, estou aqui’”.

Mercedes compartilhava a paixão pelo cinema, mas não conseguia fazer o investimento

necessário para um curta-metragem. Então María Luisa deu-lhe o dinheiro. “Esse vai ser seu

cartão de visita”, disse a ela. Graças ao esforço que Mercedes fez para realizar o curta,

inadvertidamente deixou María Luisa mais ou menos feliz até o último minuto de sua vida.

***

“Este é meu último filme de época”, ela jurou depois de Eu, a pior de todas. “Me tomou três

anos e estou numa corrida contra o relógio biológico. Agora eu quero fazer uma comédia”.

Mas ela filmou Disso não se fala, mais próximo do drama que da comédia. Quando terminou

Miss Mary, não sabia o que viria. Queria algo diferente. Acreditava que sua contribuição à

causa feminista já havia sido cumprida.



“Agora, minha maneira de fazer feminismo é fazer bons filmes”, esclareceu. “Por outro lado,

acho que tenho minhas dívidas muito bem pagas com as mulheres. Não me desdigo de jeito

nenhum, tudo o que sinto sobre esse assunto importa muito para mim, mas as questões

íntimas, os conflitos entre casais, a questão da mulher que busca se realizar e tudo isso...

Creio que eu já disse tudo o que tinha a dizer e que continuar nessa linha seria me repetir.

Deve-se escolher sempre fazer o mais difícil”.

Enviavam-lhe centenas de livros. Um dia, o escritor Juan Llinás lhe mandou um conto. Ela o

leu na cama e, quando Mary entrou com o café da manhã, lhe disse: “Acho que já sei sobre o

que será meu próximo filme, mas vão me trucidar, porque eu tenho que conseguir uma anã”.

O filme conta a história de uma mãe, uma filha e um estrangeiro em uma pequena cidade

chamada San José de los Altares. O detalhe: a filha é anã.

“Afligia-lhe pensar que aquela menina era realmente uma anã”, diz Esmeralda Almonacid.

“Que nós chegávamos em casa e descansávamos de nossos papéis, enquanto essa garotinha

continuava sendo uma anã em sua casa. Acho que, inclusive, lhe pagou uma operação para

que ela crescesse uns centímetros”.

Ela protegia e admirava o que era diferente, porque se sentia diferente. Lutava para que todas

aquelas águas conflitantes (a idade, a paixão, a linhagem, a profissão, a família, o cinema)

pudessem coexistir dentro dela sem machucá-la.

Se, em Miss Mary, dirigiu Julie Christie, em Eu, a pior de todas, Dominique Sanda, sem

dúvida o ponto culminante foi dirigir Marcello Mastroianni em Disso não se fala. Para a

produção deste filme, dissolveu sua parceria de anos com Lita Stantic, que estava

embarcando nas filmagens de sua própria obra, Um muro de silêncio.

“Ela não pôde me esperar”, diz Lita Stantic. “Ela nunca podia esperar nada. Então, buscou a

produção de Oscar Kramer”.

No filme Disso não se fala, há uma cena que a define. É a do casamento entre Alejandra

Podestá e Marcello Mastroianni. A festa transcorre em paz até que irrompe um conjunto de

violinistas liderado por Fito Páez, convidando os noivos para uma valsa. Luisina Brando, a

mãe, se desespera. Imagine o constrangimento de dois recém-casados   tão desiguais em altura



dançando a valsa. Marcello convida sua noiva, ela sorri, a câmera se distrai e, quando os

vemos novamente, o noivo alto e a noiva baixinha dançam pela galeria repleta de glicínias. A

única coisa que se vê do que poderia ter sido um opróbrio é um homem de terno dançando

com uma noiva. Ele a ergueu, o vestido dela chega ao chão. Os convidados suspiram de

alívio. A câmera se ergue sobre o toldo branco que cobre os comensais e observa o casal

dançando em direção ao rio. A cena tem tudo de María Luisa Bemberg: seu pudor enorme,

seu bom gosto, seu respeito pelo diferente.

Mas nem tudo era felicidade. Ela estava doente e sua saúde frágil estremecia com a

enlouquecedora cavalgada dos sets. Tinha febre e problemas digestivos permanentes.

“Um dia ela me ligou de Colonia del Sacramento, no Uruguai, onde estavam filmando Disso

não se fala”, conta Mary, “e me disse: ‘Ai, Mary, reze ao seu santo, porque eu me sinto tão

mal, eu não sei se amanhã vou conseguir ficar de pé novamente’. E eu pedia a São Judas

Tadeu ao mesmo tempo que dizia a ela: “Sim, você vai se levantar, vai se levantar, vai se

levantar’”.

E María Luisa, do outro lado do rio, levantou-se e filmou.

***

Ela havia sido operada há cinco anos por diverticulite e, quando voltou de Colonia, estava

mal. Em julho, viajou a Nova York com sua neta Luna e com Mercedes. O convite foi bem no

seu estilo: primeira classe no avião, ótimo hotel, compras, diversão. “Eram viagens de

sonho”, diz Mercedes. “Viagens que nunca mais repetiremos, porque ela era todo prazer, todo

conforto”.

Voltaram em julho de 1994. Pouco depois, ela participou do festival La Mujer y el Cine, em

Mar del Plata, mas teve que voltar porque se sentia mal. Foi internada, e operada numa noite

de quinta-feira do que achavam ser diverticulite de novo. Antes da operação, ela preparou sua

agenda para a segunda-feira seguinte. Mas tudo deu errado. Os médicos removeram um

pedaço de seu intestino e enviaram amostras de tecido para Houston. A confirmação da

doença veio logo depois: câncer. Os filhos souberam primeiro.



“Eu sabia o que ela tinha, mas decidimos não contar para que ela se recuperasse bem”, diz

Mercedes. “Eu estava preparando meu curta-metragem e fui ao hospital vê-la com algumas

fotos de um casting de menininhas que eu estava fazendo. Ela estava sentada olhando pela

janela, toda caída, toda desanimada. Pedi ajuda e ela disse: ‘Ah, não, Meme, estou cansada’.

Então eu disse que agora que ela tinha me dado o dinheiro do curta, que me ajudasse, que era

só ver duas fotos, cinco minutos. ‘Bom, tá bom’, me disse, mal-humorada. Começou a olhar

as fotos e, em dez segundos, seu rosto mudou completamente. Era outra pessoa, se empolgou,

esqueceu do cansaço. Os dez minutos viraram 20, meia hora, me dizia o porquê dessa

garotinha, e olhe nos olhos dela, quem é ela, eu gosto mais dessa... Naquela noite, o telefone

tocou em casa e era ela. Me disse: ‘Obrigada, porque você não me deixou dormir e eu sei que

se eu dormir não vou me recuperar’”.

Os médicos a proibiram de fazer tudo, mas Mercedes entendeu que, mais do que nunca, o

cinema era a diferença entre a vida e a morte. María Luisa planejava que seu próximo filme

fosse baseado no conto “El impostor”, de Silvina Ocampo.

“Se eles interrompessem a escrita de O impostor, o desgaste de María Luisa seria mais

rápido”, lembra Mercedes.

Então, ela secretamente conspirou com Alejandro Maci, que neste momento era, mais que um

assistente de direção, um amigo. Mercedes sugeriu que, toda vez que Maci fosse visitá-la, ele

falasse dos personagens do filme. Assim, sem papéis ou lápis à vista, Maci entrava no quarto

todos os dias e, sem que nem os médicos nem a própria María Luisa desconfiassem,

ajudava-a a trabalhar. Imaginavam cenários, ambientes, locações, falavam sobre o caráter dos

personagens. Quando María Luisa já estava em casa, Alejandro continuou indo todos os dias

15 minutos, uma hora, meia, para escrever o roteiro. Ela o coroou com o direito de ser o

único que podia vê-la todos os dias. Quando, esgotada pela doença, impediu a entrada de

outras pessoas, Maci tinha as portas do quarto dela abertas para sua cerimônia secreta.

“Um dia, contei a María Luisa o que tínhamos feito”, diz Mercedes, “e ela me disse: ‘Se você

fez isso, salvou minha vida’”.



Após 12 dias no hospital, ela voltou para casa, seus quatro filhos se reuniram e contaram a

natureza de sua doença. Quem estava lá diz que ela reagiu quase ofendida: isso atrapalhava

seus planos. Era quase uma insolência.

Uma alternativa era tentar um tratamento nos Estados Unidos. Ela não gostava da ideia de

ficar longe, mas decidiu ir. Mary e alguns familiares a acompanharam. Ficou um mês e a

clínica, as enfermeiras, os médicos lhe pareceram frios. Disse que queria voltar, que essa

distância não era para ela. Retornou a Buenos Aires e continuou o tratamento no Sanatório

Mater Dei. Ela tinha esperanças – quase sempre tinha – de sair viva do transe que durou, do

começo ao fim, oito meses. Nesse ínterim, ela fez uma viagem à sua fazenda favorita: El

Abrojo.

A fazenda, no meio do caminho entre Balcarce e Mar del Plata, fazia parte de outra maior, La

Serrana. Quando Dom Otto morreu, ele decidiu que era justo deixar para cada filho uma parte

do campo mais bonito da família. María Luisa ganhou um cantinho que ajeitou com uma casa

aconchegante e batizou com o apelido que seu pai lhe dera. Nessa viagem, pôde ver o

curta-metragem de Mercedes, chamado Pájaros prohibidos. Mercedes estava muito nervosa.

“Sou tão terrível assim?”, perguntou María Luisa. “Sim”, responderam.

“A fraqueza de María Luisa era essa rigidez”, disse Mercedes. “Ela era muito crítica consigo

mesma, e isso a impedia de aproveitar as coisas. Tinha um nível muito alto de auto-exigência,

quando se divertia se sentia culpada. E se tinha privilégios, porque ela tinha, se sentia

culpada”.

Quando voltou da fazenda, foi informada de que o tratamento não havia funcionado. Que

iriam tentar outro. Ela deve ter entendido que as cartas já estavam na mesa. Então, em 13 de

abril de 1995, um dia antes de seu aniversário de 73 anos, deu uma escapada. Uma grande

provocação. Conversou com Alejandro Maci e lhe explicou que, se ela ficasse bem, iria

dirigir O impostor, mas se ela não se recuperasse, queria que ele fosse o diretor.

“Você se sente maduro o suficiente para fazer isso?”, ela me perguntou. “Eu disse que sim”,

conta Maci. “Então ela me disse que queria que Oscar Kramer fosse o produtor. E o filme foi

lançado em 1997”.



Ela permaneceu internada em sua própria casa, cuidada por enfermeiras e com a presença

constante de Mary, que dormia ao seu lado.

“Para ela, tão pudorosa, era terrível. Mais de uma vez ela me ligou e disse: ‘Mary, eu quero

morrer, diga aos meninos que não me deem mais nada, que me deixem morrer, não posso

tolerar isso’. Era a mulher mais limpa e arrumada que eu já conheci, mas tão pudorosa. Ela

tinha a mesma pedicure, a mesma massagista, o mesmo médico, não tolerava que ninguém

visse seu corpo. No final, não conseguia mais comer. Parecia desgastada, e me pedia um

espelho para se olhar. Ela sempre foi bonita, mas estava mais magrinha. Às vezes ela dormia,

então eu aproveitava para deixar que entrasse uma irmã, ou o Eugenio”.

Ela continuou trabalhando. Organizou uma reunião de leitura de roteiro no apartamento de

uma amiga no mesmo edifício. Estava presente e decidiu que faltavam retoques. Fez as

mudanças com Maci e marcou uma segunda leitura, à qual não pôde comparecer. Não

conseguia sair da cama e pediu que o encontro fosse feito em sua casa para que ela pudesse

estar perto. Quando a leitura terminou, Mercedes foi ao quarto dela.

“Eu contei a ela as impressões de uns e outros. De repente, ela me disse algo que eu não ouvi.

Pedi para ela repetir. Ela respirou fundo porque era muito difícil falar e respondeu: ‘Rãs’.

Então eu disse: ‘Sim, nas cenas do campo, você quer que elas sejam vistas ou ouvidas?’. E,

depois de uma pausa, me disse: ‘As duas coisas’”.

Ela foi implacável em suas previsões. Resolveu doar todas as suas amadas pinturas –

costumava dizer que, em caso de incêndio, a primeira coisa a fazer era salvar as pinturas – ao

Museo Nacional de Bellas Artes; delegou a direção de seu filme; percorreu a casa durante

dias acompanhada por um escrivão, detalhando uma lista de pessoas que estava interessada

em beneficiar com dinheiro e outra lista de objetos que queria dar pontualmente a um amigo,

um filho, um irmão.

“Ela fez os filhos prometerem que cumpririam tudo. Ao pé da letra”, disse Mary.

E escolheu a roupa que queria para a morte: um par de lençóis que haviam pertencido à mãe,

uma camisola branca e sóbria.



Na sexta-feira, antes de morrer, ela quis tomar um banho e que tingissem seu cabelo. Mary e

as enfermeiras cumpriram o que ela pediu.

No dia 07 de maio de 1995, às 15h00, entrou em coma, e morreu às 19h50, na companhia de

seus filhos e amores.

Os lençóis de sua mãe, que ela havia escolhido, eram muito curtos. Então, embrulharam-na

em um lençol que comprara nos Estados Unidos e que gostava muito: tinha estampadas as

estrelas de O Pequeno Príncipe.

Eles a velaram na cama, como era costume. E era domingo.
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