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           A pátria de chuteiras se convertera à corrida desenfreada pelas estatuetas 

douradas e o brilho reluzente dos prêmios internacionais. O governo Lula e seus 

sucessores haviam transformado o velho país do futuro em nação de relevo no cenário 

mundial contemporâneo. O futuro chegara, ainda que com atraso, diriam alguns. Ou 

cedo demais, nas visões de cautos e ressabiados que acreditam que existia muito ainda 

por transformar. Os que acreditam que foi preciso mudar apenas para que as coisas 

continuassem como sempre foram. Por outro lado, mesmo entre os mais ufanos, e 

sobretudo entre estes, já não poderíamos nos contentar apenas com a economia próspera 

e estabilizada, as crises financeiras vencidas, o prestigio no exterior, a supremacia nos 

campeonatos dos esportes coletivos e individuais. Almejava-se com grande avidez um 

Oscar. E o Nobel, em particular o de Literatura. Era vergonhoso que alguns dos 

vizinhos da América do Sul se orgulhassem de nomes contemplados com essas 

distinções e no Brasil nada até o momento. Roberto Montalban refugia-se em um café 

depois de averiguar o televisor no canto do balcão ligado no canal da emissora de TV 

aberta, com o volume alto o suficiente para ser escutado por ele onde tomou assento. 

Pouca gente àquela hora da manhã para distrair a sua atenção. Possuía aviso de fonte 

confiável sobre o ganhador do Nobel de Literatura, e o jornalista apenas esperava a 

chamada do plantão da emissora de TV com a divulgação do prêmio. 

           Montalban não conseguiu permanecer no seu apartamento, de onde seria fácil 

aguardar a revelação que lhe garantiram como fidedigna. Crítico de um jornal de grande 

tiragem no país, colaborador de algumas revistas e publicações virtuais de renome, 

Montalban precisara andar em um largo trajeto por considerável número de quarteirões 

como descarrego da ansiedade no que ainda era difícil de crer. Vestindo o clássico 

conjunto de barba, óculos e sandálias que conserva ao longo de toda a vida, descansa 

com a mão no queixo, os dedos repousando sobre fios de barba que assim como os 

cabelos começavam a se tornar grisalhos, e um olho perdido em direção ao vazio de sua 

reta até o balcão e outro antenado na TV ao lado, enquanto bebe com lentidão o 

chocolate com creme que pediu acompanhado de um pão de queijo. Era uma manhã 

relativamente fria devido aos ventos de primavera. A chamada do plantão irrompe no 

canal de TV, os olhares presentes se voltando à tela do aparelho com a expectativa de 

tragédia ou morte de alguma celebridade. Como era de seu conhecimento, o âncora do 

noticiário divulga o que Montalban soubera na véspera: saíra o primeiro vencedor do 

Nobel para o Brasil, e o agraciado era o ex-presidente José Sarney na categoria de 

Literatura.  

           A maioria dos presentes nas mesas e no balcão vibra com reações instantâneas, 

umas mais calmas e demonstrativas de espanto, outras de euforia e gritos, como se 

respondessem a um gol numa final de torneio de futebol. Montalban vira o rosto para 

atentar em outros clientes, e reconhece uma predominância de jovens que se 

preparavam para trabalhar ou se dirigirem à universidade, concluindo que eles mal 

deviam conhecer referências antigas do contemplado pela Academia de Estocolmo. Até 

mesmo os velhos, como o casal de meia-idade que bebia um café numa mesa próxima, 

pareciam pouco reter de lembranças senão as mais recentes em torno do maranhense, 

além de ele ter sido presidente e senador numa época remota de décadas passadas. O 

plantão anódino de TV se estende um pouco além do normal, depois do anúncio do 

prêmio naquela manhã de outubro uma rápida declaração de aparente improviso do 

velho político e literato quase centenário a uma equipe da filial de TV na cidade em que 

ele se encontra, seguido de um brevíssimo resumo de sua trajetória na vida pública e 



com a escrita, ressaltando os títulos dos seus livros e a entrada na Academia Brasileira 

nos anos oitenta do século passado, e a promessa de uma cobertura e reportagem 

maiores nos telejornais ao longo do dia.  

           Montalban deixou um resto de bebida na xícara após terminar o pão de queijo, 

pagou a conta e se retirou do local. Caminha um pouco pela rua e, celular em punho, 

liga ao seu Editor-Chefe, que lhe alertara sobre a premiação na noite anterior.  

           — Eu redijo o texto, comunicou, mas não sei bem o que você quer que eu 

escreva.  

           — Façamos assim, responde o Editor, tive um compromisso desmarcado pro 

meio-dia e estarei livre, vamos almoçar juntos e eu lhe oriento como proceder na 

matéria.  

           Montalban não apreciava imposições que fossem contra as suas vontades e 

convicções, o que vinha levando o Editor a aplicar uma marcação férrea no sentido de 

lhe obrigar, caso queira permanecer no jornal, a seguir a linha editorial que ele como 

seu superior estipulava.  

           — Ok, confirma o crítico, vamos nos encontrar ao meio-dia.  

           Anota de cabeça o nome e o endereço do restaurante indicado pelo seu chefe. 

Montalban teria uma matéria para entregar ainda no mesmo dia, caso pretendesse 

permanecer com os louros e os rendimentos que o jornal lhe oferece, e sabia que sequer 

poderia se negar pedindo ao patrão que repassasse a incumbência para outro. Montalban 

era o melhor dos críticos de que a publicação dispunha, o mais formador de opinião, 

cujas declarações mesmo as que contrariavam a média dos leitores causavam revoltas e 

o retorno desejado com mensagens com as mais variadas insatisfações dos sempre fiéis 

leitores, e compartilhamentos e clicadas de textos amplamente disseminados nas redes 

sociais, a repercussão como em todo o estado quase nenhum outro obtinha. Era de 

Montalban que o jornal precisava. 

           Chega cedo ao restaurante combinado, por não ter voltado ao prédio onde mora, 

perambulando pela rua e em estabelecimentos diversos ou parando em bancas de jornal 

e revistas. Entrou em dois sebos nos quais sua distração foi procurar exemplares velhos 

de autores diversos com trechos sublinhados e comentários a lápis ou caneta escritos nas 

margens das páginas. Entretia-se com as edições anotadas lendo as observações e 

reparando o que antigos donos dos livros destacavam com os seus grifos. Em regra os 

comentários refletiam mais a própria pessoa que os escrevera do que o livro em mãos. 

Mas cada vez menos vinha encontrando edições rabiscadas, o hábito se perdera entre os 

leitores, como um pudor em não macular seus exemplares, nem desvalorizá-los como 

objetos de consumos expostos na estante, ficando a prática restrita a críticos e escritores. 

Por onde andou escuta os assuntos caírem no Nobel recém anunciado, em conversas 

divididas em um entusiasmo coletivo mesmo por quem não conhecia nada de Literatura 

ou do prêmio específico. Mais um pouco e declaram feriado nacional, pensou 

Montalban. No restaurante sabia, pela hora marcada, que o seu chefe demoraria ainda 

uns vinte minutos para surgir. Garçom, por gentileza, um uísque duplo. Pensa na 

literatura de José Sarney. Nos últimos dez anos, desde que o antigo presidente e senador 

se aposentara, os seus primeiros romances e volumes de contos foram republicados pela 

editora mais celebrada do país, junto com os recentes que escrevera, crescendo em 

visibilidade e gerando uma exegese e elogios de críticos e intelectuais ilustres que se 

somavam aos antigos comentários em alto grau favoráveis proferidos por Lévi-Strauss, 

Jorge Amado, Josué Montello, Carlos Heitor Cony, Darcy Ribeiro e os portugueses José 

Gaspar Simões e o líder socialista Mario Soares. Com tempo para se dedicar numa 

rotina integral à vida literária, ainda que no alto da idade, manteve uma produção 

constante, e a proliferação de conferências e entrevistas em que menos falava dos 



assuntos políticos do que dos literários, o que rendiam incansáveis viagens a feiras e 

leituras públicas nos lançamentos da sua obra no país e no exterior.  

           Uma tirada sarcástica clássica como a critica arrasadora de Millor Fernandes (um 

herói pra geração de Montalban e às anteriores) para um de seus livros, dizendo que em 

qualquer país civilizado mereceria o impeachment por tê-lo escrito, já não era lida senão 

como uma glosa inconseqüente e ferina de um piadista genial querendo ridicularizar a 

mais alta figura da chamada Nova República. Mesmo sua história política era 

relativizada e reconsiderada sob novos olhos, louvando-se o Plano Cruzado como um 

período muito próspero para a nação, como fora o milagre econômico uma década antes 

durante o regime militar. Seus livros haviam sido traduzidos para uma dezena de 

idiomas nos anos 90/00, incluindo o grego, árabe e romeno, porém o número duplicara 

em relação às línguas a que seus romances alcançaram, e não se podia dizer que fosse 

um completo desconhecido no panorama literário internacional. Para os mais afoitos e 

incansáveis divulgadores de sua produção, na língua portuguesa, mesmo com um 

relativo pequeno número de livros publicados, Jose Sarney ocupava o lugar outrora de 

Saramago no panteão sagrado dos grandes autores contemporâneos. Mesmo sem o 

gênio estético do lusitano, era ressaltado pelos críticos e leitores mais queridos o lado 

poético de sua prosa, sublimado o regionalismo pitoresco que revelara ao mundo as 

cores e personagens de sua terra, e as narrativas românticas e aventureiras que não raro 

caíam no realismo mágico. Frases suas eram pinçadas, retiradas de contexto nos livros, 

e circulavam livremente pela internet, como pensamentos e mensagens profundas que se 

misturavam a sentenças apócrifas que ele jamais redigiu, contudo eram espalhadas com 

a sua assinatura. Como escritor, Sarney superara as tendências de nossa época que 

virara as costas contrariando o que era a tradição de um passado que pouco fizera as 

nossas letras avançar. A geração de 30 do século anterior, que nascera ultrapassada pelo 

alto modernismo internacional do mesmo período e do qual os brasileiros apenas 

tomariam conhecimento bem mais tarde, triunfava cem anos depois. Sarney era tido 

pela crítica nacional e estrangeira como um vulto importante dentre os nomes mais 

conhecidos da moderna literatura latino-americana.  

           O Editor finalmente chega trajando um sobretudo preto e óculos escuros. 

Montalban ergue-se da cadeira para cumprimentá-lo, apertam-se as mãos. Há pouco o 

crítico se retirara até o jardim em frente ao estabelecimento parando perto de uma 

corticeira pra fumar um cigarro, partindo depois devagar até a próxima esquina e dali 

retornando ao restaurante. Começam com banalidades. O Editor com ares de 

Mefistófeles relata um episódio rápido e pueril no seu trajeto pela manhã que dada à 

ocorrência recente caberia mencionar naquela hora. Depois da consulta ao cardápio 

solicitam suas refeições, servidas depois de uns vinte minutos de espera. Montalban 

defende, logo que entram no assunto que os interessam, que poderia fazer uma matéria 

ligeiramente negativa da obra do ex-presidente, ou imparcial sem emitir maiores juízos 

de valores. Ou até mesmo implacável com sua produção literária, o que tornaria a 

repercussão ainda maior do que um simples panegírico ou artigo parcimoniosamente 

laudatório que pouco acrescentaria ao que vinha há anos sendo publicado e repetido 

sobre os romances do ex-político maranhense.  

           — Você sempre tem a acrescentar, Montalban, até quando não quer, responde o 

Editor, adotando a postura irredutível de que o jornal precisa de um texto elogioso com 

a obra literária de Sarney. Explicou que dessa vez o Nobel aludia mais à nação do que a 

envergadura da figura escolhida, e que depreciá-la seria diminuir os méritos da prêmio e 

de nossa intelectualidade, completando que até os antigos adversários ideológicos do 

ex-senador, agora no alto dos seus noventa e tantos anos, o viam como um patriarca 



tanto no âmbito político quanto cultural. Há anos Sarney sequer se manifesta em 

público sobre política. 

           — Meu compromisso não é com a política nem com a ideologia — defendeu-se 

Montalban —, a literatura dele é que não me diz nada.  

           — Você que nunca quis enxergar as qualidades que ela oferece, e o labor e a 

carpintaria do texto sarneysiano. Uma bela expressão para você utilizar em sua matéria, 

se me permite a sugestão. Além do lirismo evidente de suas narrativas.  

           — O lirismo carregado de que ela é intoxicada, você quer dizer? 

           O Editor faz uma pausa para não prosseguir com a discussão inútil. Declara que 

lembra as reações negativas violentas em tempos longínquos, mas que eram coisa de 

décadas anteriores e forjada pelo preconceito, que já não existiam motivos para que ele 

como crítico e jornalista cultural continue fixo nessas convicções atrasadas. Conta que 

nos últimos dez anos houvera todo um esforço de mídia, do próprio governo e de uma 

parcela da imprensa internacional para que o Brasil recebesse um Nobel de Literatura, o 

que só faria crescer mundialmente a relevância do país e das nossas letras. Pensou-se 

em Paulo Coelho para o prêmio, por sua imensa notoriedade, contudo ele ainda era 

associado com uma escrita mais próxima da auto-ajuda do que da literatura, e mesmo 

entre nós o governo não se entusiasmara em lutar pelo Coelho por ele permanecer muito 

auto-suficiente com sua fortuna e seguidores, fazendo críticas ao clientelismo e 

corrupção dos últimos mandatos presidenciais. Sarney surgira como a inevitável 

segunda opção, ocupando um lugar que não faz trinta anos era representado com força 

por um Jorge Amado no panorama literário internacional, devido à pintura exótica dos 

personagens e lugares do Nordeste brasileiro, reforçando a visão terceiro-mundista que 

os gringos gostam. Mesmo os leitores brasileiros a muito custo, mas por fim, se 

renderiam aos seus romances depois que passaram a se manter com insistência nas listas 

dos mais vendidos e na exposição crescente das livrarias, perdoando o desleixo e a má 

escrita, mais os vícios de linguagem, como méritos e qualidades de seu estilo. A batalha 

havia sido ganha.   

           Faltava converter a pena virulenta das críticas bastante respeitadas de Roberto 

Montalban. Vozes um tanto distantes de outros fregueses chegam até os seus ouvidos 

comentando da notícia euforizante do anúncio do Nobel. O jornalista sabia a esta altura 

que poderia se negar a escrever a matéria, porém não a querer convencer o seu patrão de 

uma intenção outra da que ele lhe pedia. Corta o seu pedaço de carne no prato, enfia o 

garfo na boca, comendo com calma, deixando que seu interlocutor continue a conversa 

ou dite os intervalos que desejar. Montalban olha para o lado, como que tentando 

reconhecer nas pessoas em volta das outras mesas algum conhecido, no entanto o que 

busca é olhar o menos possível para a sua companhia na cadeira em frente. O Editor 

chama-lhe a atenção, advertindo que, como ele bem sabe, caso se recuse a entregar a 

matéria da forma como ele pediu, não só teria vida curta no nosso jornal, como entraria 

de imediato na lista negra da grande imprensa. Nenhum outro jornal ou publicação, 

impressa ou na internet, deixaria de rejeitá-lo, tendo que se contentar em criar um blog 

ou tecer críticas recalcadas com meias palavras aos que lhe sobrarem de seguidores nas 

redes sociais. Porque Montalban igualmente conhecia o destino daqueles que se 

tornavam proscritos no meio cultural, e mais grave ainda, o que lhes acontecia quando 

resolvem falar demais. Montalban olha outra vez pro lado, num sentido transversal ao 

da mesa em que se encontram, repara num quadro na parede, busca identificar se de 

algum pintor conhecido ou não. Fracassa em lembrar com certeza se o quadro lhe traz 

alguma referência.  

           Prossegue com o olhar fixo, perdido em pensamentos que ninguém em volta 

seria capaz de devassar. As suas mãos estão sobre a mesa, mexendo com um copo na 



mão direita, o copo com que restava do drinque que pedira antes. O Editor coloca o seu 

laptop sobre a mesa, como julgando que seu empregado pondera no que responder. 

Consulta a página online do jornal, e e-mails e mensagens recebidos no celular na 

última meia-hora. Ficam em silêncio um minuto, os dois tendo encerrados suas 

refeições. O Editor chama o funcionário que atendia nas mesas em volta e pede a conta. 

Montalban compreende o olhar que o Editor faz como um sinal em sua direção, dando a 

entender que quer a sua decisão para que possam partir logo. Não sobrava muito tempo, 

a matéria precisa começar a ser redigida em breve para ser entregue até o fim da tarde. 

Montalban aguarda o garçom com a conta em mãos soltar a nota com os valores 

consumidos. Ele se antecipa à mão do homem que até então lhe fez companhia, verifica 

o que gastaram erguendo-se da cadeira, enquanto separa do bolso o dinheiro 

correspondente ao que almoçou e o que bebeu. 

           O seu agora antigo Editor, ainda sentado à mesa, repara com espanto, olhando 

pra fisionomia amainada, porém resoluta de Montalban, que se despede com poucas 

palavras, num tom que se percebe para sempre. Vira as costas e caminha trôpego em 

uma longa saída até a porta de acesso, cumprimenta tímido e afável um estranho que em 

meio a um grupo numa mesa em que ele passa ao lado o reconhece e o invoca em voz 

baixa pelo nome, e sai decidido pela entrada em direção ao gramado do jardim que o 

leva à rua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlademir Lazo é estudante de Filosofia-UFPEL e escreve no portal Cineplayers. 


