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*Perfeitamente inacabada

Cocktail & Ceia • Show de Fogos • Música ao vivo
Equipe de monitores para crianças e adultos

Gastronomia inigualável com Buffet Jantar, Café da Manhã,
Buffet Almoço, Petiscos na Piscina e Chá da Tarde. Tudo isso,

em um dos mais charmosos hotéis de lazer de São Paulo.

Reservas: (11) 4813.8877 / www.sanraphaelcountry.com.br

Réveillon
San Raphael Country

Pacote Casal
a partir de 5x

R$ 712.00*

no cartão
sem juros

I T U • S P • A A P E N A S 5 0 M I N U T O S D E S Ã O P A U L O

Criança
até

10 anos
Free*
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gerald thomas
especial para a folha, de londres

Amaiorquestãoparaoau-
tor sempre foi: como reduzir
à palavras os grandes senti-
mentos e as fortes emoções
quese temduranteumavida?
Essedilemamebatenaca-

ra justamentequandoessa, a
maior “questão”, é testada
por meio da morte de um de
meusmelhoresamigose par-
ceirode trabalhodedécadas.
ComoescreversobreSergio

Britto, “minha vida, minha
morte,meuamor”—palavras
de Valmont, personagemdo
nosso “Quartett”, de Heiner
Mueller—,comoTôniaCarrei-
ro dizia baixinho, ao somen-
surdecedor dos cellos, en-
quantoSergio sedeixavacair
no palco como se fosse um
Tristão que não queria mais
suaIsolda, justamentepor ter
sido testado pelo dilema de
se saber demais e não conse-
guir representar tantos sím-
bolos aomesmo tempo.
SergioBritto caídono pal-

co do teatro LauraAlvim, no
Rio, em 1986, com Philip
Glasssentado,mudo(ouqua-
se),dizendo:“Esseatorésim-
plesmentemaravilhoso”.
Mas foi aqui, em Londres,

que tudo começou.
ConheciSergioaosmeus 16

anos,emChalkFarm,ondefi-
ca o teatro The Roundhouse.
Ele estava de passagem com
apeça“Autosacramentales”,
de Calderon de La Barca. Vi-
nha desde o Brasil com meu
telefone, dado por Sergio
Mamberti (vejaopapocomos
dois em geraldthomas.net).
Se me perguntarem se há

alguém neste planeta com
quem sempre tive total afini-
dade, a resposta é imediata:
Sergio Britto.

NOSTALGIA
Aliás, este sábado [dia 17]

está horrendo! Acordeimal e
queriavisitarotúmulodeKarl
Marx, em Highgate. Desisti.
Dei meia volta e cheguei em
casamesentindomal.Fuiavi-
sadodamortedeSergio.Meu
primeiro impulso foi escrever
àminha futura-ex-eterna-pa-
ra-sempre sogra Fernanda
Montenegro, com quem me
correspondi ainda ontem
[sexta], mas com leveza, nu-
ma típica troca de e-mails de
fim de ano. Mal sabíamos.
Devo a Sergio a vida do

meu teatronoBrasil.Masnão
é assim tão fácil. A troca foi
recíproca.Convivíamoscomo
duas tiasque fofocamefalam

Ator era apaixonado
por tudooque se
nutria dedrama
Morto no sábado, Britto era um “ser beckettiano”
como Thomas, que veio ao Brasil a convite do ator

Depoimento sergio britto (1923 - 2011)

CONVIVÍAMOS
COMO TIAS QUE
FOFOCAM E FALAM
SÉRIO, QUE SENTEM
NOSTALGIA ATÉ
DOS TEMPOS QUE
NÃO VIERAM

Britto em “a Última gravação de Krapp” (2008), peça pela qual foi premiado com o shell

Guga Melgar/divulgação

sério, daquelas que sentem
nostalgiaatédos temposque
ainda não vieram.
Discordávamos. E como!

Masdiscordávamosa respei-
to de teatro. Só falávamos de
teatro: das diferenças entre
as culturas, do atraso estéti-
co do teatro brasileiro nos
anos 1980, do formalismodo
teatro inglês e das vanguar-
das que cresciam em Nova
York, no “off off Broadway”.
“Sergio! Você está roncan-

do!”, eu o cutucava nas cos-
telasquando íamosaoNatio-
nal Theatre, em Londres, ou
à Broadway, em Nova York.
Assimqueos refletoresdimi-
nuíam sua intensidade, ele
dormia. “Roncando? Como
você se atreve?”, ele reagia.
“Quieto, Sergio! O Michael
GamboneoAlanBates estão
ouvindo você berrar na pla-
teia.” Eramuito engraçado.

MÚSICA
Sergio era um surdo mal

assumido.Eafirmavateruma
“eterna ameba” que o fazia
dormir na plateia —e até no
palco! Certa vez, em “Quatro
Vezes Beckett”, Sergio dor-
miuemcena,enquantoacor-
tina se abria. Rubens Correa,
lá atrás, era quemdava apri-
meira deixa, berrando a pa-
lavra “música!”. Sergio tinha
de reagir, dizendoalgo típico
dos diálogos de Beckett. Es-
sapeça,o“Teatro 1”, erauma
pré-etapa do que viria a ser o
“FimdeJogo”,aquelamemo-
rável e imortal peça em que
Hamm e Clov se pegam, se
atazanam, do início ao fim.
Antesdisso, estavaemNo-

va York, dirigindo o La Ma-
Ma, e Sergiome visitava com
frequência. Insistia em que
eu fosse dirigi-lo no Teatro
dosQuatro,naGávea,noRio.
Eu nunca sabia como en-

cararseusconvites.Foiquan-
do JulianBeck, criadordoLi-
ving Theater, disse: “Vá ao
Brasil. Lá terádinheiro epal-
cos maiores. Quando retor-
nar para Nova York, estará
nas capas dos cadernos cul-
turais”. E assim foi.

Fui.SergioBritto, ÍtaloRos-
si e Rubens Correa, numa
montagemquase espelhoda
nova-iorquina,mascomuma
peça a mais: o “Nada” (terra
coalhada de ruínas....).
“Chica, traz aquele feijão

bem forte. Ele gosta forte,
lembra?”, berrava Sergio,
num de seus vários aparta-
mentos em Copacabana, no
Leblon, em Santa Tereza.
Chica cuidava de tudo. In-

clusive de sua videoteca de
filmes e de teatro. Sergio era
ator, diretor, produtor, pro-
fessor eapaixonadopor tudo
o que se nutria de drama, do
palco falado ao cantado.
De certa forma, Sergio e eu

éramos dois seres beckettia-
nos.Vivíamosnumaatmosfe-
radeeternadiscordânciaepe-
quenosbeliscõesepetelecos,
muito carinho emuito amor.
“Você ainda está aí?”,

Hamm(cego),perguntaaum
Clov inquieto. “Como eu po-
deria não estar?”


