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Os famosos gostavam do bate-
papo com Larry King, muitos de-
les por uma razão particular: seu
programa era onde se podia con-
versar sem pressa e sem pauta
específica. “Considero Larry
uma pessoa absolutamente úni-
ca”, disse Ross Perot, um dos po-
líticos entrevistados por King
durante os 25 anos que ele pas-
sou na CNN. “Ao contrário dos
outros âncoras, que interrom-
pem o convidado quando ele
não diz o que querem que ele di-
ga, King deixa o entrevistado ter-
minar o que está dizendo.”

Depois de quase 50 mil entre-
vistas – somando a carreira no
rádio e na TV –, King apresenta
hoje seu último programa das 21
horas na CNN, e talvez leve con-
sigo sua marca típica de entrevis-
ta de uma hora de conversa na
TV a cabo. Não se sabe ainda co-
mo seu substituto,
Piers Morgan, con-
duzirá a atração,
mas é provável que
haja mudanças em
relação ao formato
de King.

Embora afirme
sair sem arrependi-
mentos, King apontou como a
“parte mais triste” ao deixar aare-
na das entrevistas da noite é o
fato de os programas que bate-
ram a CNN e King nas pesquisas
serem conduzidos por âncoras
que defendem um ponto de vista
político. “Se olhar a mídia ago-
ra”, observou King em entrevista
por telefone, “todos os âncoras
dos outros programas entrevis-

tam a si mesmos. Os convidados
servem apenas de escada para os
âncoras das redes. Para mim, o
convidado sempre foi o mais im-
portante”. Por causa de sua saída,
muitos entrevistados foram con-
vocados para sentar pela última
vez à sua frente no decorrer des-
tasemana: Naomi e Wynonna Ju-
dd, Barbra Streisand.E no progra-
ma de encerramento, hoje, vá-
rios dos antigos favoritos.

E enquanto segue a contagem
regressiva até o último dos seus
quase 7 mil programas para a re-
de, esses convidados e outras
personalidades famosas que-
rem falar sobre King e de quanto
apreciam seu jeito de entrevis-
tar, estilo que o comediante Bill
Maher resumiu assim: “Larry
foi o último minimalista: Al Go-
re; comece a falar!” Alguns críti-
cos traduziram o enfoque mini-
malista como o equivalente a
um pingue-pongue. “Não sei o
que tem a ver”, explicou King.

“O que sei é que
não tenho pau-
ta. Faço pergun-
tas curtas e fico
ouvindo a res-
posta”. Greta
Van Susterem,
âncora do News
Channel da Fox

que ficou famosa como comen-
tarista de assuntos jurídicos na
CNN durante o processo de O.J.
Simpson, define esses críticos
como ingênuos: “King faz com
que seus convidados se sintam
confortáveis e dispostos a falar,
e é o que eles fazem.”

King entrevistou Al Gore co-
mo convidado do debate com
Henry Ross Perot, em 1993, so-

bre o Acordo de Livre Comércio
para a América do Norte (Naf-
ta). O debate entre ambos foi
um momento de definição do
programa. Deu à CNN a maior
audiência para um programa
normal, cerca de 20 milhões de
telespectadores. Na época, King
era ainda associado a Perot, que
o surpreendera, assim como
grande parte da nação, declaran-
do no programa sua intenção de
se candidatar à Presidência, em
1992. “Eu o achei um persona-
gem fascinante”, recorda King.
“No debate, Gore apareceu com
um exército de funcionários da
Casa Branca. Perot levou um
amigo de Dallas. Perot não le-
vou Gore a sério. Gore o engoliu
e ganhou o debate.”

Os dois faziam parte de uma
longa lista de personalidades po-
líticas, inclusive de todos os pre-
sidentes desde Richard Nixon.
(Quando King perguntou a Ni-
xon se ele já havia estado no inte-
rior do edifício Watergate, o ex-
presidente disse com um riso
triste: “Eu, propriamente,
não.”) Um presidente, George
H.W. Bush, admitiu sentir-se

“muito próximo de Larry”.
Bush afirmou em um e-mail:
“Tenho o maior respeito por
Larry King”, definindo-o como
“entrevistador completo e pro-
fissional minucioso”.

Outro ex-presidente sentiu-se
na obrigação de manifestar sua
admiração. No dia 1.º de dezem-
bro, Vladimir Putin declarou a
King, ao comparecer ao progra-
ma, que nos EUA “há muitas pes-
soastalentosas e in-
teressantes, mas
ainda há apenas
um King”.

Putin. Nos últi-
mos meses, na lista
dos convidados pa-
ra sua despedida
King incluiu outros presidentes
(Jimmy Carter), astros do show
biz (George Clooney, Stevie
Wonder, Jon Stewart, Jeff Brid-
ges) e a miríade de celebridades
de todo tipo: o presidente Mah-
moud Ahmadinejad do Irã; Oksa-
na Grigorieva (ex-Mel Gibson);
Ricky Martin (declarando sua se-
xualidade). A variedade dos con-
vidados no Larry King sempre im-

pressionou e divertiu os comen-
taristas de fora. “Nem todos po-
dem entrevistar Putin e depois
Snooki”, observou Katie Couric,
âncora da CBS News.

Jeffrey Toobin, analista de as-
suntos jurídicos da CNN, disse
que o longo processo a O.J.
Simpson, transmitido durante
o Larry King Live, foi de certo
modo a história perfeita para
King, “porque combinava te-

mas de grande
destaque e bai-
xezas; havia im-
portantes ques-
tões sobre justi-
ça e raça, e as ce-
lebridades mais
sórdidas de Los
Angeles”.

O próprio King lembrou al-
guns de seus convidados favori-
tos, como um almoço com Nel-
son Mandela na África do Sul e a
primeira entrevista na rádio, em
1963, com Barbra Streisand, na
época uma jovem cantora de No-
va York pouco conhecida. O
Eden Rock Hotel de Miami, onde
ela estava se apresentando na
época, pediu que a entrevista lhe

oferecesseuma oportunidade pa-
ra aparecer, relata King. “No fim,
ela disse: ‘O senhor não me co-
nhece agora, mas um dia vai me
conhecer.’” Depois, houve Mar-
lon Brando, em 1993, que acabou
com o ator estampando um beijo
de agradecimento na boca do ân-
cora. King lembra que Brando pe-
dira que fossem almoçar juntos
como introdução e foi buscar
King a bordo de um Chevrolet.

Donald Trump, o magnata do
setor imobiliário e dos reality
shows da TV, explica que Larry é
capaz de arrancar mais informa-
ções de uma pessoa do que qual-
quer outro – “e você nem se dá
conta disso”. O fato de King aca-
bar tirando informações de qua-
se todos os notáveis (os dois que
mais lamenta não ter encontra-
do em seu típico conceito de en-
trevista das pessoas mais dispara-
tadas, Fidel Castro e Jack Nichol-
son), ele o atribuiu à sua “curiosi-
dade insana” e a um talento “pe-
lo qual não me atribuo nenhum
crédito: as pessoas respondem
às minhas perguntas”. E confes-
sou: “Sentirei saudades.”
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Carlo Brandt é um daqueles ato-
res conhecidos mas de quem a
maioria do público não sabe o no-
me. Ele apareceu em filmes como
Caindo no Ridículo, de Patrice Le-
conte; Código Desconhecido, de
Michael Haneke; e Maria Anto-
nieta, de Sofia Coppola. Na Fran-
ça, é muito respeitado como
ator multimídia (cinema, teatro
e TV), mas o espectador prova-
velmente precisará olhar na fo-
to para saber de quem se trata.

Brandt é um dos protagonis-
tas de A Fortaleza, série de Di-
dier Le Pêcheur que o Eurochan-
nel começa a exibir hoje às 21
horas. Serão oito episódios, sem-
pre às quintas-feiras, e no mes-
mo horário. No original, chama-
se La Commanderie. Narra a vida
numa fortaleza medieval. Bran-
dt faz o comandante local, mas a

particularidade é que se trata de
um mosteiro e os personagens
são monges-soldados. A fortale-
za esconde um segredo – um te-
souro? – dos templários.

Numa entrevista por telefo-
ne, de Paris, Carlo Brandt reve-
la que A Fortaleza se constituiu
num caso curioso da TV france-
sa. A série foi produzida por
France 3, mas entre a realização
e a estreia, houve uma mudan-
ça na rede. A nova direção resol-
veu ‘esconder’ A Fortaleza sem
deixar de exibi-la. Programou
para o sábado à tarde, num horá-
rio tradicionalmente morto,
em que os franceses não estão
diante de seus televisores. O re-
sultado foi, como se poderia es-
perar, baixa audiência. Já os crí-
ticos amaram A Fortaleza e não
pouparam elogios ao diretor
nem a seu elenco.

“Foi um trabalho feito com

muito empenho”, conta Brandt.
“Embora os personagens sejam
anônimos, Didier teve acompa-
nhamento de historiadores para
garantir a acuidade do material.
Poucos filmes históricos são tão

exatos.” Naturalmente que só is-
so não bastaria para segurar os
elogios dos críticos. “Didier é
um diretor que sabe contar histó-
rias e aqui, além da exatidão, con-
tava com um material apaixonan-

te, principalmente para quem
gosta de histórias de cavaleiros
templários.” Ao longo da histó-
ria, eles sempre foram associa-
dos a segredos – e teorias conspi-
ratórias, que tentavam explicar
como a ordem cresceu e se con-
solidou na Europa pós-Cruza-
das, até ser extinta a ferro e fogo.

O mais impor-
tante é que, se-
gundo ele, Di-
dier Le Pêcheur
conseguiu sinte-
tizarnumaforta-
leza medieval os
conflitos que ca-
racterizam a
França na atuali-
dade. “Somos um país em crise
deautoridade,edevalores”,refle-
te. O ator pode ficar horas falan-
do da produção e dos persona-
gens – e também dos seus papéis
para Leconte e Sofia Coppola –,
mas revela que sua preferência é
pelo cinema de autor. Não se ad-
mira nem um pouco quando o re-
pórter comenta que, no Brasil, o

cinema francês que faz sucesso é
o de autor. “Não adianta copiar
Hollywood, porque os norte-
americanos são insuperáveis fa-
zendo blockbusters”, diz. Quan-
to às comédias populares france-
sas, ele acha que a maioria possui
interesse meramente regional.

Já que o cinema é de autor,
que tal falar de
Jean-Luc Godard,
que completou 80
anos recentemen-
te, ou de Claude
Chabrol, que mor-
reu em setembro?
“Chabrol falou co-
mo ninguém sobre
a burguesia france-

sa. Godard reinventou a gramáti-
ca do cinema.” Ele conta que se-
ria o protagonista masculino de
Je Vous Salue, Marie, mas, como
intimidava a atriz Myrian Rous-
sell – e Godard escreveu o filme
para ela –, foi dispensado. Não se
queixa. “Ele me pagou correta-
mente e conviver com o gênio
foi uma experiência fascinante.”
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