
John (Coetzee) e Paul (Auster)
não são os Beatles da escrita...
Leituras. Um Nobel e um autor muito apreciado em Portugal leram as cartas que trocaram
após travarem amizade no Lisboa & Estoril Film Festival. Um encontro breve e bem encenado

JOÃO CÉU E SILVA

Paul Auster (à esquerda) e J. M. Coetzee no anfiteatro do Museu de História Natural e Ciência

O busto feminino, que encima o

arco atrás dos escritores Paul Aus-
ter e J. M. Coetzee no anfiteatro do
Museu Nacional de História Natu-
ral e Ciência, passa de branco a
cinzento conforme as mãos do es-
critor norte-americano mudam as

páginas das cartas que escreveu ao
Nobel sul-africano devido àluz de
leitura que quase só ilumina a sala

apinhada. Há quem se sente nas
escadas para ouvir os dois escrito-
res que, entre 2008 e 201 1, troca-
ram várias cartas entre si, depois
de se terem conhecido no Lisbon

& Estoril Film Festival. A corres-
pondência vai ser o tema da ence-
nação durante 49 minutos, mo-
mentos em que se sabe o que Paul
escreveu a John e vice-versa.

Paul Auster está descontraído,
J. M. Coetzee é o contrário. Não
tenso mas seráfico, como se man-
terá na conversa tida com ambos
mal termina a leitura e se esgueira-
ram ao som de muitas palmas para
o Laboratório de Química. Coetzee

questiona qual é a pergunta e só
então responde. Em monossílabos
e de acordo com a questão posta, a

de qual é a razão porque escreve
tão longas cartas e na vida pública
de escritor dá respostas tão curtas:
"Não sei se concordo com a carac-
terização que faz de mim..." Pare-
ce que terminou, mas não. Acres-
centa: "É uma escrita para um ami-

go, precisa de espaço..." Ainda se
fala do seu último livro, A Infância
de Jesus, uma narrativa tão estra-
nha como a composição que faz da
sua pessoa.

Paul Auster ouve e replica em
parte a persona de Coetzee ao ne-
gar que possa entabular nova tro-



ca de correspondência com outro
escritor como fez com este: "Não o

farei, só com o John." Quanto à

continuação destas epístolas após
quatro anos, comenta que não
existe um veredito: "Não sabemos
se continua, não fizemos planos."
Acrescenta: "Mas sinto a falta des-
tas cartas, vamos a ver o que acon-
tece daqui a uns tempos, porque
por enquanto estamos ambos
ocupados com outras coisas."

A conversa é momentanea-
mente interrompida por Dorothy,
a mulher do escritor Don DeLillo,
que entra no Laboratório de Quí-
mica entusiasmada com as leitu-
ras que acabara de ouvir e diz:
"Tantas perguntas, tantas respos-
tas! " Ao seu lado, o marido man-
tém a pose habitual, a de silêncio e
de observação, ajudando a fechar
a porta quando saem.

Antes, Don DeLiUo estivera sen-
tado a escutar a troca de corres-
pondência, com as mãos em volta
do pescoço, atento e introspectivo.
Era mais um entre os espectadores
seduzidos pela interpretação per-
feita dos papéis que cabiam aos
"atores" da escrita. Tal como acon-
tecia aos escritores portugueses

Vasco Graça Moura e Al-
meida Faria, sentados
entre Don De Lillo e a
escritora Siri Hustvedt.

No palco, Auster acu-
mulou a responsabilida-
de de ser o ponto, assinalando a
Coetzee o momento das suas falas.

Fez a introdução e iniciou a sedu-

ção que o ato confirmaria em ple-
no, onde logo brincou com o tro-
cadilho de ali estarem Paul e John,
não o McCartney e o Lennon dos

Beatles, mas os escritores. Tão di-
ferentes um do outro durante as
leituras que se seguiram como as

personalidades dos músicos refe-
ridos. Coetzee sempre estático,
com as mãos sobre o púlpito onde
se encontravam as cartas, sem
olhar a audiência mais do que
umas três vezes. Auster, com as

mãos atrás das costas,
sempre a olhar para os

presentes.
Tão diferentes como

as vozes de ambos são

as cartas que enviaram
um ao outro. Como a de Paul Aus-
ter em que conta a sua presença
no júri do Festival de Carmes, local

onde - impressionado, confessa -
conheceu em carne e osso realiza-
dores como António ni, Almodó-
var, Scorcese; as vedetas antigas do

cinema, como Lauren Bacall,
Charlo tte Rampling, Jeanne Mo-
reau, e, com um remoque de sen-
sualidade que divertiu a plateia,
GinaLollobrigida. Outra manifes-
tação do público fez-se ouvir
quando assinala que entre tantos
eleitos só conseguiu conversar a
sério com o ator canastrão Charl-
ton Heston... Segue-se a carta de
J. M. Coetzee em que este refere o
facto da importância dos nomes
na espessura das personagens dos
romances que escrevem; da força
da toponímia das ruas onde as

ações decorrem, como Mandra-
gora Street ou 55th Street, que ri-
valizam com o peso da letra "K"

que dá título a uma biografia sobre
Kafka. Carta a carta, o minuto 50

chegou quando já se tinham despe-
dido e eclipsado da vista.

CORRESPONDÊNCIA

Só as cartas de amor é que são ridículas
> Auster começa por contextualizar
o livro de cartas trocadas com
Coetzee ao longo de quatro anos.
Chama-se HereAnd Now - Letters:
2008 -2011 e, diz, "ainda não foi
traduzido em Portugal". É verdade,
se bem que a edição daViking
Penguin esteja disponível por cá.
As cartas falam de tudo e de nada,
embora se pressinta que a corres-
pondência representa mais do que
uma atividade para se manter

entre amigos. Quando se diz
"nada", essa é uma definição sim-
plista perante o que representa
o talento de ambos. Foi Coetzee
quem decidiu iniciar, cabendo a
Auster a resposta. Se diferem no

estilo, é pelo tom aristocrático com
que o Nobel escreve. Ótimas para
quem gosta de compreender mais
a biografia dos autores.
Interessantes, até porque só as car-
tas de amor é que são ridículas.

EM COMPETIÇÃO
Filme Wo/a

Realizador MatíasPin eira

País Argentina ,
EUA

Um olhar
argentino
sobre o teatro
da vida
filme Matías Pineiro é um dos no-
mes do recente cinema argentino
que estão a criar uma reverbera-
ção singular que se projeta na



competição da edição deste ano
do LEFFEST. A sua terceira longa-
-metragem é, na verdade, uma
gesto de brevidade narrativa que
flutua sobre as ambivalências e

contradições do teatro /vida em
tom que viaja entre o documento
realista e a comédia de amor.

O ponto de partida coloca-nos
no quente espaço urbano sul-ame-
ricano e atravessa o caminho de
duas personagens ligadas ao nome
Viola (também título do filme),
uma assim chamada que entrega
diariamente DVD pirateados pelo
namorado e se embate com um co-
letivo de atrizes que ensaiam a peça
de Shakespeare Noite de Reis, uma
delas preparando-se para encarnar
Viola. O texto do princípio do sécu-
lo XVII será, por seu lado, "atualiza-
do" para o tempo contemporâneo

através do olhar sobre as relações
entre estas mulheres.

A ficção sobrevive sobretudo do

espírito de "réplica da vida" - e nis-
so Pineiro faz um admirável e pro-
fundo trabalho com a sua trupe de
atores, filmando e focando as suas

alegrias e conversas à luz do cine-
ma de Eric Rohmer, mas também,
e com exatidão, olhares, toques e

movimentos; na verdade, aquilo
que fica por saber das suas perso -

nagens, refletindo-se os desejos e

as dúvidas de um amor livre.
Fica por saber o ponto de vista

maior sobre este mundo, o nosso,
que convive em desarmonia com
estes choques humanos - como se

o realizador perpetuasse no seu fil-
me um movimento de recuo e de

avanço sobre a ideia de contar uma
história, ou então de se dirigir a um

sentimento de completude e liga-
ção entre os quadros do real que
ele nos dá a ver.
FLÁVIO GONÇALVES


