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UM DOS MAIS ANTIGOS CINEASTAS
PAULISTANOS, RODOLFO NANNI

RETORNA 50 ANOS DEPOIS AO SERTÃO
PARA RESGATAR MEMÓRIAS DE UMA

HISTÓRIA INACABADA

Olonga "O Retorno" estava
sendo exibido em pré-es-
tréia na última terça-feira

só para convidados, no HSBC Belas
Artes, quando um súbito apagão
fez a platéia manifestar um "ah" de
descontentamento. Aos 83 anos,
Rodolfo Nanni, o diretor -um dos
mais antigos cineastas brasileiros
em atividade- permaneceu imó-
vel. Até que um funcionário veio
com a notícia: faltava luz nos arre-
dores daquela esquina da avenida
Paulista com a rua Consolação.

O prédio precisou ser esvazia-
do, por motivos de segurança. Os
espectadores se acumularam na
rua, em frente à porta de vidro.
Muitos já se conheciam, e houve
um ou outro reencontro de pesso-
as que não se viam havia tempo.

Eram quase 22h e, no intervalo
de 20 minutos entre a interrupção
da sessão e a sua retomada, meta-
de dos convidados foi embora.

Conhecido por uma carreira
repleta de filmes não finalizados,
mas também por dois sucessos,
"Saci" (1953) e "Cordélia, Cordé-
lia" (1971), o que lhe rendeu o tí-
tulo "diretor bissexto", Nanni não
perde a vontade de filmar. Nada
mais natural, para um diretor de

estradas, bom retratista de viagens
que, em "O Retorno", vai ao sertão
nordestino mostrar a pobreza.

A crítica Neusa Barbosa, que
assina autobiografia do autor
publicada pela Coleção Aplauso,
"Rodolfo Nanni - um Realizador
Persistente" (Imprensa Oficial,
160 pág.), conta que ele fala sem
problemas de projetos que não de-
ram certo. "Acho que há uma certa
frustração em torno dessas histó-
rias, mas ele as encara com muito
realismo, sem problemas", diz ela.

Para introduzir a retomada do
filme "O Retorno" a tela de sua pré-
estréia no Belas Artes, a figura do
gentleman vestindo paletó, cabe-
los bem brancos, esperou a platéia
se acomodar. Levantou-se com
certa dificuldade de sua poltrona
e brincou: "Obrigado a vocês que
tiveram paciência de esperar meia
hora para ver esse projeto que de-
morou meio século para sair".

Paisagem estática
Ele se referia aos 50 anos que
separaram essa produção de um
outro trabalho seu, de 1959, "O
Drama das Secas", filme rodado
também no sertão nordestino,
num dos piores períodos de seca
que a região já testemunhou.

Em "O Retorno", Nanni revisita
o mesmo cenário para identificar
mudanças. Mas o filme conclui que
a paisagem permaneceu estática:
"Meio século depois, não encontro
mudanças significativa na vida dos
agricultores, cujas plantações mal
atendem à própria subsistência",
narra o diretor, em tom trágico, en-
quanto mostra imagens de plantas
sem folhagem sob um sol ardente.

Em várias outras cenas, aparece
de bengala em mãos, entrevistan-
do sertanejos que vivem de peque-
nas plantações. "Me perguntam

por que eu não faço isso em São
Paulo agora, nas favelas. Mas o que
eu queria era fazer um retorno
mesmo, ver o que aconteceu cinco
décadas depois", defende-se.

Os cartões do programa Bolsa
Família, criado pelo governo Lula,
aparecem em vários momentos
como um "refresco" para vidas sa-
crificadas. "Algumas famílias pa-
decem do que eu chamo de 'doença
crônica da acomodação'. Ficam à
mercê do Bolsa Família. Mas outras
realmente precisam dessa ajuda
para comer, para mandar os filhos
para a escola, para não ficar do-
ente e para muitas outras coisas."

Embora revele com devoção
uma realidade precária, o diretor
esconde o ouro que existe nesse
contexto. "O sertão têm uma ter-
ra muito fértil", ele afirma, em
entrevista realizada em seu apar-
tamento no Morumbi. "Quando
cheguei para filmar, tinha acabado
de chover e estava tudo verde. Pa-
rece cruel de minha parte, mas eu
queria registrar a dificuldade da-
quele povo e não situações menos
trágicas. Tive de esperar", diz.

Outros percalços sobre capta-
ção, patrocínio e leis de incentivo
ele cita, em uma conversa regada
a água e café servidos pela mulher,
a música Anna Maria Kieffer, em
uma sala repleta de obras moder-
nistas que acumulou pela vida.

São lembranças das passagens
de artistas por sua trajetória. De
participantes da Semana de Arte
Moderna de 1922. Rodolfo era pri-
mo de Victor Brecheret, e a casa
onde passou sua infância, na rua
Oscar Freire, era freqüentada por
Menotti Del Picchia, Oswald de
Andrade e Anita Malfatti, entre ou-
tros. Ele próprio foi pintor, antes de
começar a fazer belos retrados, não
com pincéis, mas com sua câmera.
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