VIDA-QBRA DE CARLOS & CARLOS
SUSSEKIND: ENTREVISTA
luU 1AIuIIkIIil. Codko (UFSC)

Em 09 de mmvo de 1989 def'endi minha disserta9110 de mestrado
intitulada: "0 diario da loucura: estudo intertextual de AnnaclDha para
Lamartine". 0 livro estudado. de Carlos & Carlos Sussekind, apresenta
dois dimos que se cruzam: do pai e do filho. Impossivel separar a coautoria do pai da co-autoria do filho. 0 pai e autor-personagem do
segundo diario e 0 filho. autor-personagem do primeiro. no entanto. h8 mn
processo de fusIo entre os dimos (um dimo dentro de outro). 0 diario do
filho inicia na 2&. metade do dimo do pai. sAo acontecimentos que 0 pai
nIo registrou. Alean disso. 0 di8rio do pai pede estar inserido no di8rio do
filho. escrito por ele (por telepatia). como se fosse 0 prOprio autor. Tudo
parece urn jogo de identidades: 0 autor ficcional dos di8rios - 0 narradorora se esconde na vaz. de uma personagem. ora de outra, ora e 0 dimo. ora
e 0 prOprio leitor a desvendar as armadilbas da situal;llo em que se encon1m. Este livro. segundo Ana Cristina CC;ar. "tem a finalidade de nos virar
a cabe9a silenciosamente. com discreta malicia e humor. com impecavel
mansidlo. enos lan98l" num J>09O scm fundo". Por sua inegavel qualidade
mereceu (ja tardia) mna 2'". edi9lo (Brasiliense. 1991).
Uma das partes de minba disserta9110 que se destaoou foi a entrevista que Carlos Sussekind (filho) me concedeu a 08 de outubro de 1987.
no Rio de Janeiro. Passo. agora. a relatar seus pontos mais importantes.

L - Seu nome completo e Car108 SU88elcindde MendonfO FilM. Por que
voce U80U Car108 & Carl08 e tirou 0 Mendonfa na autoria do livro
ArIIUIiIi1JuI JNIN~?

c.s. - Eu usei Carlos & Carlos porque 0

livro partiu dos diarios de meu
pai Carlos Sussekind de Mendo~ (por isso a co-autoria). A razlIo
de eu ter tirado 0 Mendon9'l do nome foi para disf~. para impedir a identific~ dos personagens -pai e filho.
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L - Carlo& Suuekind. de onde voci e? Qutllldo ntl&Cefl? 0 que

011

quem

teria de&pertado em vocl 0 intsreue pela Cl'iofIJo lilRQria?

c.s. - Nasci &qUi no Rio. em 1933. E quem me despertou 0

intaesse peIa
Iiteriria foi meo psi. nIo tenho a menar d6vida. SO voce
vcr um.a pessoa sentar-se tres vezes par dia para escrever alguma
coisa, retomando 0 mesmo flo rcomo eo dizia·). 0 primeiro r0mance que eu Ii deve ter sido esse diArio em que a pte (eo e miDba irml). inclusive, esperava encon.trar muitas situa9ftes
inconfessaveis, e do era Dada disso, ele era muito h8bil, muito
prudente. 0 que houvesse de inconfessavel decididamente do estaria no diario.
cri~

L - E

0:1 :lerI:I e:ltudo:l? E a :ilia in/t1ncia? Tiwram algrona injlulncia &Dbre a :ilia e&crita? Sobre 0 di6rio?

c.s. - Fiz 0 curso m6dio no Col6gio Andrews e iniciei 0

CUI'8O

de filoso-

fia, como consta no di8rio de Espmtaco M, por6m abandonei jA no
segundo ano. Desde criaD98 sempre Ii muito. A m.inha grande paixIo era Monteiro Lobato. Emilia era como um segundo eu, um alteIego. eu adorava. Tive 0 prazer de acompanhar os lan9amentos.
saia correndo para if ver as novas aventul'as de EmJlia. Foi 0 escritor que eo Ii mais completamente, com a sofreguidlo de esperar as

novidades.
L - Eo relacionamento da :IIIa/amilia? Como vocl vi 0 popel da/amilia
na &DCiedade burgue&a? Naquela &DCiedade em que convivem Q.f :IIIQ.f
per&onagem do livro AI7IftIt1iIIM ptIN ~ ? Sua familio era
burgue&a?

c.s. - Era burguesa, de classe m6dia com perfumes de intelectualidade e
cuItura. aquela coisa tOOa... Inclusive hoje hA uma diferen98 muito
grande no relacionamento com minhas fi1has. Naquela 6poca foi
passivel haver um conflito entre meu pai e eu - com muita agonia
- (aquilo que esta no Iivro). nOs discutiamos, mas com um padrIo
comum: os dois em tennos de Iiteratura. Hoje, de saida, minhas fllhas, uma delas mais que a outra nem admite 0 interesse absorvente pela Iiteratura. 0 que os dois admitlamos. N6s partfamos para
ver quem estava sendo mais leal. mais veemente com a literatura.
Escrever um Iivro era um.a coisa natural. eo tamb6m achava. Entia
eo tambem pOdia compn:ender essa coisa estranha, que eu estou
sempre falando, de meu pai sentar-se tres vezes par dia para escrever 0 di8rio. Achava tudo aquilo apaixonante. Escrever e apaixonante. Isto e exemplo de como a familia funcionava. As
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desarmonias ainda estavam muito hannBnicas. 0 ftlho rebelde era
um rebeldezinho muito. Nagabundo, porque estava jogando 0
mesmo jogo do pai. Hoje e completamente diferente, para voce
mostrar 0 papel da literatura, a sua importAncia, porque escrever
um livro - e um abismo. Hoje se tenta fazer uma critica forte. 0
fiJho critica tudo 0 que 0 pai representa,a sua gerayio. Hoje as
minhas ftlhas nAo admitem ficar num sabado Ii noite em casa
lendo, 0 que a gente admitia notmalmente. Essa comunic~llo com
o livro ficou diferente. Esse prazer de ler um livro parece que nAo
existe mais.
L - Afinal.

0

que e literatura para voc~?

C.S. - Dmante muito tempo foi tudo. E hoje ainda e. E vida mesmo. E
vida assim no roais alto grau. E por isso mesmo e muito contestado. 0 pessoal mais jovem acba loucura voce transformar em vida
uma coisa que nlo e. Mas e, realmente. E uma possibilidade de
vida muito mais intensificada, concentrada, mais sentida. Literatura nllo e necessariamente um livro escrito, nllo e aquela admira~o meio fetichista por um livro escrito, e 0 prazer da narrativa
realmente, contar em qualquer lugar qualquer coisa e ter prazer de
contar esaborosissimo. Eliteratura.
L - Vamos agora partir para 0 romance em si - A,matIilIca JHlt'a L.
llUll'tine. voce me fa/ou que partiu dos diarios de seu pai, contendo
30 mil paginas. escrito ao Iongo de 30 anos.

C.s. - Exatamente, confirmo. 0 diario todo vai de 39 a 68.
L - Eu gostaria de saber como esses diarios eram e qual a modific~1Jo
que ocorreu neles para a efetiva publica~iJo? No livro pa3sa-se de
outubro de 1954 a agosto de 1955 -nlJo da um ano exatamente.

C.S. - Foi usado material verdadeiro DAo 56 desse perlodo como tambem
sempre que eu achava que dava para real9ar mais uma detenninada
situ~llo, contrastar, usando material de outras datas - como conversa de bonde que podiam ter-se dado em 54 - como em 52 ou
efetivamente em 60 - coisa assim, evitando tambem sair muito,
pois 0 contexto Podia nllo ficar apropriado.
Eu me sinto as vezes um pouco culpado de muita coisa que
eu coloquei na boca de meu pai - ele diria aquilo - eu tenho
certeza, mas na verdade nllo disse. Por exemplo, uma das minhas
inven~s foi a palavra ftvarandolaft,meu pai usava varandinha,
mas varadola parece que denota mais felicidade. e um soOOo, um
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espa~

e "varandinha" parece uma eoisa pequena, scm importAn-

cia.
Dessas substitui9~ M milhares delas, eu acho que tive
mais tempo para encontrar a palavra certa. E foi-se estruturando
essa liga9Ao com os dois textos - que nAa e um conflito de
g~s, mas uma duplieidade - eu assumindo a personalidade
dele para escrever como ele, me descrevendo.
Outro faOO foi quando eu insinuei que meu pai havia riseado uma palavra para nAo se denominar um louco (AL - p.298).
Ele nunea riscou palavra alguma no <liario, nunea teve nenhum arrependimenOO.
Tudo isso sAo exemplos de como v~ pode mexer em
coisas pequenas para fiear mais proximo dele.
L - No artigo "Requiem para a aquarela do Brasil" Luiz Costa Lima
aborda 0 aspeeto dos dais diarios (do pai e do filho) perteneerem a
um s6. ao filho. Eu. particularmente. senti este problema. Tudo
pareee ser dUo do ponto de vista do filho como se 0 diorio do poi
fosse 0 "Diorio do Espartaco" inventado no sanatorio, pelo filho. lsto
foi proposital?

C.S. - A inten9Aa foi fazer passar fatos rews par imagin8rios - para nAa
comprometer ninguem. De repente virou uma brincadeira fazer
uma coisa real fmgindo que e irreal 0 tempo todo.
A hist6ria da telepatia em que 0 filho fmge que esta lendo
o <liario do pai foi toda inventada por mim, para que 0 leitor possa
se interessar mws pelo <liano do pai, e quem sabe, como v~ me
colocou, ate ler pela perspectiva do filho. Ainda mws que 0 leitor
nunca va 0 filho a nAa ser atraves do pai. Podia imaginar que tudo
isso estava sendo sunulado.

L -Ho a ideia tambem de morte proposital do pai nisso tudo, daquele poi
castrador. Ho momentos em que a gente pereebe que 0 filho gostaria
que 0 pai nllo existisse.

C.S. - Ab, sim, e passivel, mas te garanOO que essa ideia nAa foi proposital.
L - No meu entender A,lIIIUIiIhtl J1tITtI LtIIIfIU1ine niJo visa somente armadi/has para a personagem Lamartine, mas, e especifieamente.
para 0 leilor. Isto foi proposital?
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c.s. - Isto ja foi wna jogada editorial com Helio Pellegrino, pelo prefacio
dele eu deduzi que poderia ser uma armadilha para 0 leitor e foi assim que fizemos.
Ha armadiJbas sim, umas inte:ncionais, por exemplo: esse
diario jamais seria lido se COIJlC98SIilC j>Clo diirio do pai - ·0 dia
estA enfarruscado...•. Por isso joguei aquela coisa inicial meio confusa. meio extremada~ h8 at uma armadilba cruel. pcrque acabadas
aquelas vinte e poucas paginas entra um dia-a-dia cinzento, com
pequenas tarefas e 0 leitor sempre acbando que isso e 8D uma prepar89Io, mas passam-se cem. duzentas p8ginas e termina assim. 0
leiror fica esperando uma volta daquele clima que de certo modo
volta. a figum do pai vai tendo algumas transfortJla9Oes, eu fOl\lO
wn poUCO as transf~ para chegar ao drama.

Outra armadilba serla essa: eu fma uma figura de meu pai
amorosa e a repercussio foi autra, de um pai controlador. autoritario. Nio sci quem caiu nessa armadilha, se eu ou se 0 leitor.
L - E qual serio 0 annadi/ho para Lamartine?

C.s. - E 0 diario do pai. realmente. E 0 fascfnio do di8rio do pai, e a li-teratura, 0 aprendizado da literatura.

A armadilba e armada dia-a-dia, a conta-gotas, pedacinho a
pedacinho, para se cair fatalmente. E aquela coisa montada. Ease~Io de vcr 0 dia-a-dia, de repente nwn papel, anaJisado naquela
seqOancia. E a vida mesmo. Volto a dizer a literatura para mim e
vida. e esse diario mesmo. essa armadilha irresistivel E vcr a nossa vida ali. registrada. Por isso a esbipef89lo do pai ao conhecer no
sanatOrio wn amigo de Lamartine que era totalmente dcsconhecido
poe ele. que ele nIo!eve notfcias (Galocba). que nIo estava registrado no diario. como se de repcnte s6 pudesse existir aquilo que 0
diario tivesse registrado~ au seja, 0 diario e que da vida as coisas.
o que nIo esta no diario edesconcertante e aquele cam. entIo, poderia SCI' a cbave da doen98 de Lamartine que 0 pai nIo pode controlar poe nIo tee aquele dado basico.
A idCia deste amigo desconhecido foi toda inventada ate 0
momento em que 0 pai se sente meio perdido. talvez louoo. e encontra no olbar do medico quase um atestado de sua loucura. Tudo
isso para denotar a unilo do pai e do filbo. quando a dualidade dos
dois se tocam.. ficando um 96.
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L - Foucault nos lembra que "a Ioucura nIJo e"",a e88htcia. e"",a convenflJo social". Este fato estO inserido no ~T$onagem Lamartine - a
familia e a sociedade e que 0 denominam IOIIco - 0 poi e quem deixa
que 0 /evem ao stl1lQt6rio. POI'em, na ",inha opinilJo,&p6rtaco e
",au Iouco que lAmartine pol' sua obU881Jo ~los cabftantes, pol' &fIa
mennice ordenada (loucura hipocondrloco). No ",eu entender, alamilia, que 8e rej1ete no PUSOQ do pai intema lAmartine para jugir
da sua propria loucura, com medo de se contagiar pela loucura do
fi/ho. 0 que vocl ~n8a a respeito?

C.s. - Eu acoo 0 psi apaixonadamentc louco e nIo odiosamcutc Iouco. Eu
estava realmente louquissimo para a sociedade. mas estava muito
hem. muito feliz. sentindo uma leveza de tudo.

E. para provar ao psi que 0 filho ja estava hom de en1rcga
- no sanatOrio - uns manuscritos de uma J'C9& de teatro. tudo inventado. Porque nOs achaVIDlOS que 0 padrIo da sanid~e e da
loucura era a Iiteratura. Se v<>ea esta fazendo uma Iiteratura boa e
porque v<>ea esta hem (0 parAmetro e a literatura).
L - E88Q personagem - EsplJrtaco M. -lembra-me muito Q/I peT80naget18
de Machado de Aui.s, principalmente 0 conselheiro Aires, pela sua
meticulosidade e mennice, Q/llim como Lamartine lembra-me 0 Policarpo Quaresma, de Lima Barreto.Vocl leu Machado de Aui.r? E
leu pail ForQIII injlllenciados pol' ele? E pol' que", mau? Lima?

C.s. - Machado de Assis. sUn, lemos muito. Eu sou 0 que se pode dizer"
om rebento tardio do Machado de Assis e meu psi um meoos tardio.

Lemos muito tambCm Lima Barreto. Graciliano Ramos - e
exatamente essa linha documental, real, que meu psi mexe muito
hem. E. como nio podia deixar de faltar, Monteiro Lobato. Ii extremlDlente. Para mim ate hoje Cayadas de Pedrinho eum dos dois
ou tres maiores livros brasileiros. E um beleza. E um texto perfeito. E uma obra-prima mesmo. 56 nIo edito poe causa dcssa coisa
de Iiteratura infantil! E om grande Iivro mesmo. Me iDfluenciou
muito aquela linguagem. &qUela gr&9&. Eu sempre pretendi que ArnwIIIha para LaIIlartille fosse tambmJ. engr898do e nIo triste e
tetrico como tem apaIeCi.do em muitas criticas. Ele s6 nasceu de eu
achar engr&98do meu psi fazer diario.
L -E, quanto aos eSC1'itores estrangeiros?
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c.s. - Ai e que as dif~ sio grandes. Meu pai Iia muito Anatole
France, Zola, Balzac, eu nio (aebo que 0 que penH mais foi com
Balzac), eu gostava muito de Flaubert, Edu~o sentimental e
belissimo. Flaubert sempre foi preocupado em trabalhar com a
escrita no sentido de procurar a expressio mais forte. E0 que eu te
falei, "varandola" emais forte que "varandinba".
Lia muito tamb6m urn escritor americano que depois
deixou de escrever, Salinger - seu livro 0 apuhador DO campo
de centeio e urna maravilha. E como nAo podia deixar de faltar,
Dostoieviski, gosto muito dele.
L - No ditrrlo do pai estlJo contidas varias poesias. Gostaria de saber se
e/as slJo suas, de seu pai ou de outro escritor?

C.S. -

voca quer dizer as baladas? Sim, sAo minhas realmente, feitas na
Cpoca da loUcura mesmo, nAo sAo nem boas, mas como sAo document8rios, eu fiz questlo de colocar para mar 0 clima todo.

L - Tambem ha registros de prommciamentos do Partido Socialista
Bras/leiro da decada de 50. Eles foram retirados de jomais ou foram
inventados por Esp/lrtaco? E as nolicias de jomai8 como as "do supllcio em conseguir um lugar no bonde" ou "a cidade do Vaticano" e
outras, siJo registros verldicos? De que epoca?

C.S. - Todos os registros e noticias sAo verdadeiros, publicados em jornais ou presenciados por meu pai. A epoea pode variar urn pouco,
como ja te falei, pode ter-se dado antes ou depois da epoea relatada.
.
L - Nos dois livros que voce escreveu: (h ombr08 alto. e Al7IUIIliIha
JHlTil ~ repetem-se fatos e ideias, assim como personagens.
Qual 0 seu objetivo neste aspecto, seria produzir um livro dentro de
outro, ou seria re/atarfatos biogr4ftcos?

C.s. - Sempre tive esse objetivo de produzir urn livro dentro de outro,
tanto para Lamartine provar ao pai que estava curado, pois ja
estava escrevendo bem~ como, tambem, porque sempre tomei
como ponto de partida que O. ombro. altos estava incompleto e
podia ser melhorado fazendo liga\lio com outros pontos.
As personagens que se encontram nos dois Iivros e os textos seme1hantes, realmente, foi proposital, urna forma de enriquecimento, sei Ill. Porem aquele trecho do voo frenetico na saIa que se encontra totalmente igual, achei que se ja estava feito e se
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xava perfeitamente no diario de LamartinC, para que usar outra
coisa?
L - Tambem ocorrem nos dois livros. com jreqtlhfcia. sonhos - onde WJcl
aborda quf13e sempre a loucura e a moTte. Silo reais? E 0 que eles
realmente transmitem a voce?

C.s. - Esses soohos sio reais. TOOos. Essa mesma sedtl910 da coisa escrita e a sed~ da coisa sonhada. E uma coisa que vem da mesma
fonte que cria9lo literiria. que litcratura. Sonho e mania da familia. UDS scm gr89a. outros com um pouco mais de gr89Il.
L - E. nisso tudo. qual e0 papel da mem6ria?
C.8. - Nllo sci te dizer. nlo. E flo vasto! Eu acho que a memOria e a base
<Jesse neg6cio todo. 0 fato de duas vezes voltar para 0 mesmo assunto: a mem6ria dele... Etc, por exemplo, valorizava 0 texto na

medida em que nIo se fiava muito em memOria. Etc deixa uma
mem6ria que efeita ali no quente do dia. e nIo aquela: -me lembro
que estaV8...- que nIo e uma coisa muito digna de fe. Seu dWio
010 e escrito de mem6rias, mas ficou sendo uma mem6ria.
- L - Huma df13 ultimf13 entrevisllu que Jorge Lub Borges deu Ql'ltes da
sua morte, ere ajirma que existem dois tipos de escritores - quero
que voce se posicione e posicione seu pili - homens que se vestem de
umafanlluia de escritor e quando ve20 escrever, repentitlllmente tornam-8e tristes ou ir6nicos: e homens escritores que vivem e traba/ham a palavra. que vivem na realidade em seu mrmdo poetico e/Ofl
misterioso. A qual dos dois tipos de escritores voce acha que seu pai
se enquadra? E voce?

c.s. - Teoho a impressllo de que tanto meu pai quanto eu ficamos scmpre
preocupados em fazer colar estas duas coisas: 0 que est& escrevendo e 0 que sai escrito - (como n6s nos sentimos). Por um lado, 0
escritor que ele era fazia sempre coincidir as concep9lSes dele, a
maneira de vcr a vida com a sua esaita, mas, por outro lado, com
uma certa IeSSa1va. uma certa ceosura (talVC2 porque estivesse
comprometendo toda a sua familia).
No COlD.C9Q. ele escrevia em volumes pequenos e os guardava em sua gaveta, com 0 tempo os dimos cresoeram. passaram a
sec escritos em livros grandes e ete os colocava hem em cima. em
sua estante, onde sO de podia pega-Ios (nOs Cramos pequenos).
Com 0 passar dos anos os di8rios foram crescendo Co automati~
mente, descendo. A censura passou a fazcc parte deles. Ainda lem-

Travessia NO 25 - 1992

163

bro de mna ftase de moo pai quando eu estava no sanatOrio: "agora
tenho que guardar este di8rio a sete chaves", e deve ter guardado
mesmo, porque sD depois de muito tempo fui ler 0 que ele tinha escrito naquela Cpoca e te confesso que fiquei pasmado.

Quando eu estava trabalhando nesses dimos deu urn desinimo atroz quando chcgoo 18 pelos anas 61-62 (ja deconidos 24
80S de dimo),de repente vi om capitulo inteiro da sua rel89i1o com
o dimo - 0 que 0 diario fala do dimo - eontendo a seguinte frase:"este diario niIo IepIesenta nada da minha vida, porque 0 mms
importante eu calei". Com uma frase dessa caiu poe terra tudo 0
que estava consIIUfdo, 0 que a gente acmfitava Mas aquele momento adlo que foi um acesso de mau-humor com de mesmo. E
quando de "Ssumia a crltica que a familia fazia e usava carap~
para esoonder a verdade.
L - Quando voc8 e8tD e8crevendo 011 quando e8teve, 110 CQ80 d08 diOri08.
para que tipo de kitor voel pe1l801l que e8tava e8crewmdo. 8e voel 0
imaginOfl? Qual8eria a platlia ideal?

c.s. - E muito estranho, realmente nIo se pensa Nilo sci, eu pensava que
provavelmente era urn tipo de leitor que estaria urn pouco saturado
de mna leitura pseudo-elevada, de uma literatUIa metafOrica e que,
de repente, fosse ter mna esp6cie de sobressalto com fezer literatuI8 em cima de coisas inteiramente banais. E como e que 0 banal
acumulado em quantidade, de repente, deixava absolutamente de
SCI' banal e ficava uma coisa ate intrigante e meio esIranha.
Esperava om leitor que iria se divertir como eu me diverti.
Imaginei mna pessoa dizendo: "Puxa, mas pode-se fazer urn tip<>
de literatura assim.?" Para mim a 9CJlS8VIo do diario era tiIo diferente, eontal' a histOria claquela maneira era tiIo estnmhal
L - E, qfinal, de quem eena e8critrlra?

CoS. - Ah, de meu pai, nIo tenho a menor dUvida. A personalidade e dele.
o meu papel foi de uma esp6cie de encenador, 0010081' uma luz
aqui, outra ali. E adlo que 08 dois se entenderam muito hem, por
isso a co-autoria.

Eu tive essa facilidade, plr SCI'meio marginaJizado (ainda
m.ais com esse neg6cio de sanat6riol), poe esta disponibilidade em
que eu fiquei me deu mais condi~ de oJhar as escritos com 00tra visIo. Ele via nisso, realme:nte, nIo tenho d6vida, mn exeroicio
liter8rio mental. Sua profisslo era muito embrutecedora e ele co-
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com~u a procurar 0 di8rio para fer uma vi~ de vida. mas
nunca parou para olhar 0 que estava fazendo (nio havia tempo). B
ell, ali. completamente desocupado,pude peroeber que, scm
dUvida, era a melhor coisa que ele tinha esaito ate entlo - melhor
do que aquilo que escrevia sabre justi98, que teve bastante reper-

cussio.

B foi a 80rte dele, eu teoho a impressio, fer mn camarada
assim perto que amasse mesmo a ele e aos textos dele. Mas, scm
dUvida, a escrita edele basicamente.
L - Voc2 jll pe1l8OU em uma continuOflJo dOll didrioll?

C.s. - Sim, a minha ideia seria retomar mna outra seqOancia, mas jamais
dar tlagrantezinhos do tipo: WAntologia do di8riow•

o projeto que eu teoho em mente estA ligado a tratamcnto
dent8rio (WPen:leu um dente? morte de parenteW
). 0 dente est8
muito ligado a integridade da gente, entia qualquef' visita ao dentista e sofrimento no dente eu teoho a impresslo que e suplementado como uma viol89l1oa propria integridade. B no di8rio de moo
pai isto d8 certissimo. A vida dele quando passa poe momentos
dificeis pode estar certa que tem tambem neg6cio de dentista no
meio. Teoho vontade de resgatar essas sessOes e dar a elas um flo
narrativo. S6 que dessa vez creio que iria sec com etapas mais
separadas, com~ em 35 - desde a prisIo do innIo (preso
politico junto com Graciliano Ramos). Houve uma 1roca de conespond&cia entre ele e meu pai e a preocup89lo maior - e eu acho
isso engr&9adissimo - era um dente que estava incomodando
muito meu pai.
L - Seria novamente a co-autoria do poi e do jilho?

C.s. - Ah, sim, scoo que tem. de cootinuar. Eu realmente nIo agQento DID
mexer naqueles textos. Ha coisas que estlIo pedindo... E eu pretendo reeonstruir esse ritmo.
L - It 011 planoll de que voc2 me fa/ou llobre rima montagem cinematogrlljica do livro?

c.s.- Muitos pianos ja foram feitos para uma montagem cinematogrifica,
mas ha ainda muitas restri~. Certo produtor queria abordar 0
livro como ~ tetrica, triste~ en. realmente, nIo quem, acho que
deve sec mostrada como mna coisa alegre, divertida. Outro quef'ia
atualiza-Io, mas acho que nIo darla certo, est! muito comprometido com a hist6ria. Por enquanto sO pIanos, embora 00
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acredite que 0 que 0 meu pai escreveu seja cinema mesmo, aquela
monotonia toda: acende,· apaga... existe uma cena que eu acho
linda: um elia quando meu pai esta meio triste, remoendo umas
coisas - ele faz uma obServ~80 sobre uma luz que vai amortecendo no premo em frente, enquanto que ao lado a m!e e a fllha
est80 conversando sobre 0 ftlho que vai nascer~ ele registra bern os
ingulos - ele, a luz e as duas mulheres.
Exatamente para marcar essa luz que se apaga. completamente fora do estilo dele - no cinema seria um escurecimento
que vii vindo - e que ele testemunha. E 0 que mais gosto dele. E
literatura mesmo!
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