
Homenageado 
do 6° Festival 
de Cinema Latino-
Americano de São 
Paulo, o colombiano 
Gabriel Garcia 
Márquez, que antes 
de virar escritor 
queria ser cineasta, 
teve parte de sua obra 
transformada 
em roteiros e filmes. 

Por Gabriela Moncau 

Erêndira, uma atraente adolescente vive em 
uma grande casa com sua avó, no meio do deser
to. Uma forte e incessante ventania que percorre 
a casa deixa a dúvida se ela consiste em uma pos
sível fantasia ou visão mística por parte da jovem, 
ao passo em que se mostra real quando provoca 
um incêndio ao ventilar a cortina até o castiçal 
que a menina havia deixado em cima da mesa. A 
casa inteira pega fogo. A velha, preocupada em 
restituir o que perdeu, obriga a neta, agora tre
mendamente endividada, a se prostituir. 

Durante anos, um coronel aguarda uma pen
são que lhe foi prometida depois da participação 
em uma guerra. Quando seu filho Agustín morre, 
deixa para a família um galo chamado Giro. Com 
o agravamento da asma de sua mulher, o coronel 
é convencido a se desfazer de Giro, animal que 
cuidou pacientemente por muito tempo. Suas es
peranças de receber a tal pensão vão se esvaindo 
junto com o galo vendido. 

Pelayo e Elisenda moram juntos em um ran
cho, numa pequena vila a beira-mar. Uma noi
te, durante uma forte tempestade, cai próximo ao 
rancho um homem muito velho com umas asas 
enormes. 

A semelhança entre as três histórias? São fil
mes, dirigidos respectivamente pelo brasileiro 
de origem moçambicana Ruy Guerra em 1982, 
o mexicano Arturo Ripstein em 1999 e o argen
tino Fernando Birri, em 1988. São três dos mui
tos filmes que foram baseados em obras literárias 
do consagrado escritor colombiano Gabriel Gar
cia Márquez, que por sua vez roteirizou a maioria 
dos longas-metragens inspirados em seus escri
tos. A incrível e triste história da cândida Erên
dira e sua avó desalmada, Ninguém escreve ao 
coronel e Um senhor muito velho com umas asas 
enormes são os títulos originais dos livros que 
deram luz a essas produções cinematográficas. 

Não por acaso, Garcia Márquez foi escolhido 
como o grande homenageado do 6º Festival de C i 
nema Latino-Americano de São Paulo, realizado 

durante o mês de julho. Gabo, como é carinho
samente apelidado pelos amigos, quis ser cineas
ta antes de se tornar escritor. Nasceu na manhã 
do dia 6 de março de 1928 na aldeia de Araca-
taca - a aldeia Macondo de seus livros. Iniciou 
um curso de Direito em Bogotá em 1947, época 
em que publicou seu primeiro conto, mas logo 
desistiu e optou pelo jornalismo. Sua atividade 
na imprensa começou justamente com reporta
gens e críticas sobre cinema, quando trabalhou 
em Cartagena, Barranquilla e depois no jornal 
El Espectador, de Bogotá. Na metade da década 
de 1950, estudou no Centro Sperimentale di C i 
nematografia di Roma, uma das poucas escolas 
de cinema existentes no período, onde estrutu
rou laços de amizade com importantes cineastas, 
entre os quais o citado acima Fernando Birri -
considerado um dos pais do cinema novo latino-
americano - com quem fundaria, anos mais tar
de, a Escola Internacional de Cinema e Televisão 
de San Antonio de Los Banos, em Cuba, no ano 
de 1986, a qual preside até os dias de hoje. 
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"O Gabo tem grande importância para as 
artes, a cultura, o pensamento inquieto. Sua 
influência literária é evidente, e nem sempre para 
o bem. Basta ver o número absurdo de copia
dores de um estilo que não se pode reproduzir, 
que é único", comenta o escritor e jornalista Eric 
Nepomuceno, grande amigo de Garcia Márquez 
e tradutor da maioria 
de seus livros no Bra
sil. "Mais do que in 
fluência literária, po
rém, o que ele exerce 
é uma forte influên
cia sobre a maneira de entender a América La 
tina, e que nem sempre é compreendida. Fala-se 
muito do realismo mágico, um termo tolo e va 
zio, quando na verdade o que ele fez e faz é re
velar a nossa realidade oculta, a memória coleti
va e sua capacidade de criar signos e explicações 
para o absurdo da vida", define. Para Nepomuce
no, essa é grande parte de sua importância para 
a literatura e para o cinema, "além de ser um au
tor muito, digamos, cinematográfico - basta ver 
o enorme número de adaptações de contos e ro
mances dele para cinema e televisão. A maneira 
como arma uma história é certamente importan
te para quem quer contar um filme..." 

Em 1974, no ano seguinte ao golpe militar 
no Chile orquestrado por Augusto Pinochet, chi 
lenos da resistência política não armada pro
puseram que um jovem escritor fosse clan
destinamente ao país para fazer uma série de 
entrevistas, material que seria vendido para o mun
do junto com um texto de Garcia Márquez sobre 
os últimos momentos da democracia chilena 
e da vida do presidente socialista assassina
do, Salvador Allende. 0 escritor escolhido foi o 
uruguaio Eduardo Galeano, porém em seguida 
recusado pelos chilenos sob a justificativa de 
que era muito conhecido e seria impossível man
ter sua segurança. Galeano indicou, então, Eric 
Nepomuceno, que antes da viagem deveria ser 
aprovado por Garcia Márquez. 

"Eu estava na minha casa, em Buenos Aires, 
tomando um banho de banheira quando tocou 
o telefone e era ele. Então, eu conheci o Garcia 
Márquez na banheira", brinca Nepomuceno. E n 
contraram-se pessoalmente em Cuba quatro anos 
mais tarde, mas se aproximaram de fato a partir 
de 1979, durante o período em que os dois vive
ram no México. "0 primeiro brasileiro de quem o 
Garcia Márquez me falou foi o Ruy Guerra, que 
eu conhecia desde 1972", relembra o jornalista. 

O cineasta Ruy Guerra, hoje com 98 anos, 
transpôs quatro obras de Garcia Márquez para o 
cinema. "Uma coisa que temos em comum com 
o Garcia Márquez, que eu tive a coragem pesso
al de assumir depois do meu convívio com ele, 
é que somos três grandes mentirosos. O Gar
cia Márquez, o Eric com a sua memória de ele
fante e eu, com a minha amnésia crônica", ex
põe, bem-humorado o cineasta, ao abrir uma 
mesa de debate sobre Gabriel Garcia Márquez e 
cinema, durante o Festival de Cinema Latino-

Americano. Ele conta que estava lendo uma crô
nica do Gabo dos anos 1980 e teve de reler umas 
três vezes para se certificar que não estava so
nhando. Em primeira pessoa, o escritor colom
biano inicia o texto contando que quando este
ve no norte de Moçambique com seu amigo Ruy 
Guerra e uns cubanos, lhes foi dado um jantar 

dizendo que era car
ne de cabrito quando 
na verdade a carne era 
de macaco. "Ora, Mo
çambique é minha ter
ra natal, eu nunca es

tive com o Gabo em Moçambique. 0 Gabo nunca 
esteve em Moçambique, nem comigo, nem com 
ninguém. Os tais amigos cubanos que prepara
ram aquela carne de macaco é tudo da fantasia 
dele. Mas ele faz isso com uma seriedade abso
luta", descreve Guerra. 

A observação do diretor é confirmada pelo 
próprio Márquez ao comentar, no livro "Como 
contar um conto", o Nobel de Literatura que ga
nhou em 1982: "Sem falsa modéstia, quando fi
quei sabendo que tinham me dado o Nobel, mi 
nha primeira reação foi pensar: Eles acreditaram, 
porra! Caíram na minha lorota? Essa dose de in 
segurança é terrível. Mas ao mesmo tempo ne
cessária, para fazer algo que valha a pena." 

"Ao longo desse convívio percebi que o Gar
cia Márquez sabe muito bem o que é a realida
de e o que é o imaginário. Mas simplesmente se 
recusa a reconhecer essa fronteira. Acha que o 
imaginário tem tanto direito ao estatuto do real 
quanto o real tem do imaginário", narra Guerra, 
para quem "é muito bom imaginar coisas e acre
ditar que elas são verdades. Eu comecei a viver 
melhor com essa aprendizagem do Gabo". 

Os dois se conheceram também no início dos 
anos 1970, em Barcelona. Resolveram fazer um 
filme juntos logo no primeiro dia em que foram 
apresentados, rapidez de decisão inversamen
te proporcional à velocidade na qual a ideia se 
concretizou, apenas dez anos depois, com Erên-
dira, estrelado por Cláudia Ohana. Ruy Guerra, 
quando se conheceram, tinha acabado de dirigir 
Os deuses e os mortos (1970) e comentou que 
críticos haviam visto aspectos em comum entre 
o longa e Cem anos de Solidão, livro mais conhe
cido de Garcia Már
quez, escrito em 1967. 
O colombiano, no en
tanto, rapidamente 
retrucou que não t i 
nham nada a ver, e 
afirmou: "Em com
pensação, você fez um filme de uma história mi
nha antes de eu a ter escrito", referindo-se ao 
Ternos caçadores, filmado na França, ao entre
gar nas mãos do cineasta o conto O afogado mais 
formoso do mundo. "A partir desse dia, eu passei 
todas as noites em Barcelona na casa dele, ficá
vamos conversando e nos embebedando sistema
ticamente", rememora Guerra. 

A respeito da filmagem de Erêndira, Ruy 

Guerra afirma que há signos absolutamente 
"garcia-marqueanos": "Em um dos momentos 
mais fortes do filme, de repente aparecem uns 
peixes passando. Eu perguntei para ele: 'Gabo, 
o que você quer dizer com esse peixe que passa 
aí na hora do estupro?' E o Gabo com uma den
tadura enorme que parecia um teclado de piano 
e aquele bigode preto, revolto, respondeu com 
o articulado espanhol colombiano dele: 'Lo que 
quieras' [O que quiser]. Compreendi, não era para 
perguntar mais nada, foi o que eu fiz", relata o 
diretor, ao contar que Garcia Márquez diz que 
as pessoas se enganam pensando que seus livros 
são cinematográficos, porque suas metáforas l i 
terárias não têm nada a ver com as metáforas 
visuais. "É verdade, aquele peixe não signifi
ca nada, mas eu coloquei o peixe lá, e infeliz
mente ninguém me perguntou o que significava, 
para que eu pudesse responder 'lo que quieras!'", 
completa. 

CINEMA E LITERATURA 
Para Ruy Guerra, diretor que mais transpor

tou livros de Garcia Márquez para a linguagem 
cinematográfica, o autor precisa "morrer" quan
do sua história é passada para o cinema. "Dialo
gam e se relacionam, mas literatura e cinema são 
dois campos semióticos completamente separa
dos um do outro. São linguagens diferentes. Se 
não fosse assim não valeria a pena fazer um fil
me a partir de um livro", defende. 

0 último filme que dirigiu, em 2005, leva o 
mesmo nome do romance de Garcia Márquez no 
qual foi baseado, O veneno da madrugada. Guerra 
fez a adaptação, escreveu o roteiro, filmou e não 
mostrou nada para o amigo colombiano. A única 
condicionante feita pelo escritor era que depois 
de ver o longa-metragem pronto, caso achasse 
que correspondia à sua obra, ler-se-ia "baseada 
numa história de Gabriel Garcia Márquez", caso 
contrário, seria "inspirada". "A história é linear, 
o espaço é sempre o mesmo. E eu fiz uma adap
tação que só manteve a chuva, fiz a história se 
passar em um final de semana, mudei as relações 
familiares, mudei a ordem cronológica. Eu me 
preparei para responder a ele depois que ele v is 
se o filme, nunca pude usar a frase, foi frustrante, 
seria: 'eu não fui fiel ao teu romance, mas fui fiel 

a você. O meu filme é 
mais Garcia Márquez 
que o teu romance'", 
ressalta Ruy. 

Depois de ver o 
filme, Garcia Már
quez telefonou para 

Eric Nepomuceno para pegar o número novo de 
Ruy Guerra, aproveitando para tecer os primei
ros comentários: "Ele desmontou meu livro in 
teiro, ele enlouqueceu, eu nunca mais vou con
seguir ler meu livro sem pensar no filme dele. 
Quer dizer, o meu livro parou de existir, ele 
reescreveu meu livro", relembra Eric. "No dia 
seguinte, ele me telefonou e eu estava com a 
minha frase preparada. 'Ruy, se nós estivésse-

Gabo, como é carinhosamente 
apelidado pelos amigos, quis ser 

cineasta antes de se tornar escritor. 

"Garcia Márquez sabe muito bem 
o que é a realidade e o que é o imagi
nário. Mas se recusa a reconhecer 

essa fronteira", diz Ruy Guerra 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



mos escrito esse roteiro juntos, seria exatamen
te assim', ele disse. A capacidade do Gabo de sa
ber que uma coisa é literatura e outra é cinema", 
conclui Guerra. 

"0 cinema tornou mais claro o diálogo pos
sível entre as diversas artes, tornando regular 
a figura de uma adaptação, a transposição de 
uma linguagem para outra. Palavra e imagem", 
analisa José Carlos Avellar, estudioso e crítico 
de cinema, especia
lista em América L a 
tina, para quem "no 
caso do Garcia Már
quez, há um campo 
muito rico para fazer 
essa discussão por
que evidentemente ele não hierarquiza uma das 
duas linguagens, apesar de ser mais conhecido 
por sua obra literária". 

"Todo escritor sempre quis que alguma coi
sa que ele escreve virasse filme. Porque o cine
ma é uma arte muito mais completa, a literatura 
é o exercício da solidão, você escreve sozinho, 
alguém compra um livro meu, eu nunca vou sa 
ber", desabafa Eric Nepomuceno, que continua: 
"Mas acho também que todo cineasta queria es
crever uma história. Porque o que cineasta faz é 
contar uma história. O Garcia Márquez, dos es
critores que eu conheço, foi o que mais enten
deu essa distância e essa proximidade". 

Além de obras suas passadas para o audio
visual, Gabo chegou a fazer de certo modo o 
caminho inverso, algo menos comum. Miguel 
Littín, renomado cineasta chileno que chegou 
a fazer um filme baseado no conto homônimo 
de Márquez, A viúva de Montiel, ficou conhe
cido pelas imagens que conseguiu captar nos 
anos 1980, entrando clandestinamente no Pa 
lácio de La Moneda depois de ter sido exilado 
do país, filmando mais de 7 mil metros de pe
lícula de Pinochet e do povo chileno sob a di 
tadura, para o que depois seria o documentário 
Ata geral do Chile (1986). A ousadia do ami
go impressionou Garcia Márquez, que escreveu 
então, o livro Aventura de Miguel Littín - Clan
destino no Chile. 

A LAGOSTA AZUL 
0 feito mais propagandeado dos organiza

dores do 6 o Festival de Cinema Latino-america
no de São Paulo foi ter conseguido uma cópia 
do único filme (co-)dirigido por Gabriel Garcia 
Márquez. A lagosta azul é um filme experimen
tal surrealista mudo de 29 minutos. Gravado na 
Colômbia em 1954, conta a história de um agen
te secreto estrangeiro, El Gringo, que investiga 
a suposta radioatividade de lagostas capturadas 
em uma vila de pescadores. "A gente está atrás 
dessa cópia há anos", diz Francisco César Filho, 
cineasta e produtor cultural paulistano, um dos 
curadores do Festival. 

"Desde o surgimento do Festival a gente 
queria homenagear o Gabo, porque ele é muito 
importante na história do cinema da América 

Latina, mas a homenagem não seria a mesma 
coisa se a gente não conseguisse exibir o úni
co filme que ele dirigiu. Foi extremamente difí
cil encontrar, não estava disponível para exibi
ção, porque era uma cópia única de preservação 
do acervo, e esse ano finalmente viabilizou-se", 
salienta Francisco Filho. "Ninguém sabia mui 
to dessa faceta cineasta do Gabo. Ele é um es
critor tão gigantesco que nós mesmos ficamos 

surpresos no momen
to de levantar os ro
teiros escritos por ele, 
são muitos, e a exis
tência desse filme, 
que não circula", co
menta. De fato, nem 

mesmo amigos próximos sabiam da experiên
cia de direção de Garcia Márquez. Mesmo bio
grafias sobre o autor, como as escritas pelo co
lombiano Dasso Saldivar e pelo inglês Gerald 
Martin, afirmam que ele nunca dirigiu filme a l 
gum. 

"Outro dia me perguntaram se em A lagos
ta azul é possível identificar traços da literatura 
que ele desenvolveria em seguida. É uma per
gunta e tanto para quem é especialista na l i 
teratura dele, coisa que eu não me arvoro", se 
justifica Francisco, mas arrisca: "Por ser uma 
experiência surrealista acho que sim, os aspec
tos do fantástico são muito caros à literatura 
latino-americana dos anos 1950, 1960, 1970. 0 
surrealismo é o inconsciente à tona desenfrea
damente, e talvez por aí seja possível fazer uma 
análise dessas relações". 

Depois de ser perseguido pela CIA por ter l i 
gações com o regime político cubano enquan
to trabalhava como jornalista em Nova Iorque, 
Garcia Márquez chega na Cidade do México no 
mesmo dia em que Ernest Hemingway se deu o 
tiro da morte, em 2 de julho de 1961. Lá, co
meça a escrever roteiros para o cinema e co
nhece figuras que seriam importantíssimas para 
constituir seus traços artísticos, na literatura e 
no cinema. 

"0 descobrimento de Juan Rulfo será, sem 
dúvida, um capítulo essencial de minhas memó
rias", relata Gabriel Garcia Márquez no prefá
cio da edição comemorativa de Pedro Páramo, 
um dos dois livros que foram suficientes para 
consagrar Rulfo como um dos maiores escrito
res da literatura mexicana. "Nunca, desde a noi 
te tremenda em que li Metamorfose de Kafka em 
uma lúgubre pensão de estudantes de Bogotá -
quase dez anos antes -, havia sofrido uma co
moção semelhante. Durante o resto daquele ano 
não pude ler nenhum outro autor, porque todos 
me pareciam menores", descreve. 

Os dois escritores, compartilhando um rea
lismo fantástico na obra literária e o constan
te interesse pelo cinema, se conheceriam anos 
mais tarde. Foi nessa ocasião que o colombia
no pôde lhe dizer a importância que a literatu
ra de Rulfo havia tido para que ele desenvolves
se a sua própria, nos tempos em que chegou em 

terras mexicanas e via-se, depois de cinco livros 
publicados, em uma espécie de bloqueio de 
inspiração, buscando brechas para algo novo. 
"A obra de Juan Rulfo me deu por fim o cami
nho que buscava para continuar meus livros, e 
por isso era impossível escrever sobre ele sem 
que tudo parecesse sobre mim mesmo", revela. 

Além de Rulfo, Márquez tornou-se amigo de 
Carlos Velo, importante cineasta espanhol cujo 
exílio e maior parte da vida passou no México 
e de Carlos Fuentes, proeminente escritor me
xicano. A atmosfera cinematográfica do país 
era influenciada também pela presença de Luis 
Buñuel, realizador cinematográfico espanhol 
que fugia da ditadura franquista, e trazia uma 
bagagem radicalmente surrealista, já tendo fil
mado décadas antes, entre outros filmes, Um 
cão andaluz, na época do ápice das vanguardas 
europeias junto com o catalão Salvador Dalí. 

"O Gabo é participante de um dos maiores 
desastres da história do cinema. Foi roteirista de 
um filme chamado El gallo de oro, texto do Juan 
Rulfo, um mestre de todos nós", expõe Nepomu
ceno: "O Garcia Márquez fez o roteiro e o pro
dutor não gostou, porque o texto foi escrito em 
'colombiano'. Então chamou um jovem escritor 
mexicano para 'mexicanizar' os diálogos. Esse 
jovem chamava-se Carlos Fuentes. E o fotógra
fo do filme era um também mexicano chama
do Gabriel Figueroa". "Aí o produtor chamou o 
cara errado, inacreditavelmente o filme ficou um 
desastre. 0 Gabo teve muitas frustrações desse 
tipo com o cinema. Esse tipo de obsessão muitos 
artistas têm: 'como é que pôde dar errado?' Pôde 
dar errado porque a vida dá errado. E o que a 
arte tenta é completar essa parte que a vida não 
nos dá. A vida não é o suficiente, a gente ten
ta a arte", resume. 

Apesar de ser uma linguagem que abarca 
outras formas de expressão, como a música, a 
pintura e a literatura, Ruy Guerra ressalta que 
o cinema perde em relação à palavra, "porque 
é menos instigante para o imaginário do que a 
escrita". Afirma ainda que diante de seus recur
sos e suas potencialidades "o cinema, hoje, a in 
da está na sua pré-história": "0 meu medo é que 
ele nunca saia dela, que o sistema econômico 
e o processo civilizatório em que estamos 
envolvidos nunca o permitem transcender. Mas 
certamente pessoas como o Gabo deram passos 
nesse sentido". 

Para ele, Garcia Márquez soube revelar 
vários aspectos do continente latino-america
no, "principalmente romper com certas imposi
ções cartesianas e certas relações causais da re
alidade, certos dogmatismos que aparentemente 
nós conseguimos impor à realidade, como se 
a realidade fosse lógica. E ele conseguiu ir 
buscar dentro desses aparentes absurdos uma 
lógica muito mais profunda, que é a lógica 
do comportamento humano e de suas 
indefinições." 

Gabriela Moncau é jornalista. 

"Mais do que influência literária, 
Garcia Márquez influencia a maneira 
de entender a América Latina", afirma 

o jornalista Eric Nepomuceno 
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Text Box
Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 15, n. 173, p. 30-32, ago. 2011.




