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Apresentação

Muito antes de conhecer Sérgio Viotti pessoalmente já conhecia sua voz – a voz de Deus, como
diz Andrés Bukowinsky. No início dos anos 60
ele apresentava na Rádio Eldorado o programa
Bastidores, que, evidentemente, era um programa sobre teatro. Sérgio Viotti sabia tudo. Afinal tinha vivido muitos anos em Londres, assinava todas as revistas especializadas, lia o Times e o New York Times, e ainda por cima era
poliglota. Eu nem sonhava em me tornar
dramaturga – atriz talvez –, mas todos os sábados aguardava a voz de Deus que me acenava
com um mundo distante e adorável do qual eu
queria fazer parte.
Em 1981 finalmente nos conhecemos numa festa promovida por Sabina de Libman, para celebrar os cem anos de nascimento de Picasso. Exigia-se que as fantasias dos convidados fossem
alusivas à vida ou obra do pintor e fomos todos
comme il faut, alguns soberbamente caracterizados. Não era nosso caso.
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Enrolei-me num imenso xale espanhol e me
apresentei como Olga Koklova. Sérgio com
aquela boina suponho que era o próprio Picasso.
Fantasiado de toureiro, Dorival Carper, que já
me conhecia, fez as apresentações. Três anos
antes, tinha estado no seu programa da Rádio
Cultura, para falar sobre Bodas de Papel – a
minha primeira peça de teatro.
Todos se recordam daquela festa em casa de
Sabina de Libman como uma noite memorável.
Para mim seria mais que isso: foi a noite em que
eu conheci Sérgio Viotti e conversamos horas a
fio sem nos darmos conta do que acontecia em
torno. A nossa festa foi outra, a rara festa do
encontro, e concordamos que foi uma noite
memorável porque ali nos tornamos amigos de
infância. Desde então nos envolve uma
fraternidade que se mistura com cumplicidade,
uma rica modalidade de afeto que num
momento é pródigo em palavras e em outro as
dispensa quase totalmente, sobretudo quando
o assunto é de natureza íntima.
Creio que o nome disso seja respeito, discrição,
ou apenas boa educação como diria Lígia, a mãe
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do Sérgio, que conheci no esplendor dos seus
70 anos, ainda bela e coquette.
Foi por conta desse respeito, desta vez
profissional, que desejei ter o Sérgio Viotti em
todos os textos onde se fazia necessário um
cavalheiro chique.
Quando o Cassiano Gabus Mendes me convidou
em 1990 para escrever com ele a novela Meu
bem, Meu mal em que havia um homem com o
sentido apurado do bom gosto e da boa comida,
um acidental e bem-humorado Pigmaleão, sugeri que se convidasse Sérgio Viotti, já que
Toledo, personagem construído à sua imagem
e semelhança, só podia mesmo ser feito por ele.
E para provar o ecletismo do ator, em Anjo Mau
o convidaria para fazer Seu Américo, um
imigrante português de origem humilde que fez
a América, mas continuava fiel ao acento e às
suas tradições.
E já que falamos de sotaque, Sérgio Viotti é um
dos poucos atores brasileiros que consegue
realmente fazer um português convincente para
o público lusitano. A maioria tenta com resultados sofríveis e/ou constrangedores.
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Digo isso porque nasci em Portugal e nada incomoda mais aos portugueses que a representação canhestra daquilo que não somos.
E é tal o prazer de ver o Sérgio Viotti atuando
que ele está presente em quase todos os meus
trabalhos na TV, mesmo que seja apenas uma
pequena participação como foi em A Casa das
Sete Mulheres. Ele acabou assim por se tornar
uma espécie de porte-bonheur, presença
benfazeja na arte quanto tem sido na minha
vida desde aquela noite memorável. Ainda hoje
celebramos nosso encontro. Ainda hoje celebro
o encanto que continua representando para
mim cada um de nossos encontros.
Maria Adelaide Amaral
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Introdução

Impossível falar sobre a produção cultural
brasileira das últimas décadas sem incluir o nome
de Sérgio Viotti. Responsável pela criação da
Rádio Cultura e da Rádio Eldorado FM, em São
Paulo, seus trabalhos como diretor, adaptador,
tradutor e ator em dezenas de peças teatrais e
em novelas e minisséries de televisão representam um marco no cenário artístico nacional.
Romancista e escritor premiado, Sérgio nasceu,
viveu e continua vivendo cercado pelas Artes.
O Belo é seu alimento, o pão de cada dia que
ele faz questão de repartir, generoso que é.
Nos conhecemos pessoalmente há mais de uma
década, num jantar oferecido por Maria
Adelaide Amaral. Bem antes disso, eu já havia
me rendido – como admiradora anônima – aos
seus múltiplos talentos. A admiração alicerçou
uma amizade, depurada ao longo do tempo.
Raro presente.
Para que este livro se transformasse em
realidade passamos diversas tardes juntos em
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