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Ninguém naTV brasileira, hoje,étão versátil quanto Lula Cabral—a atriz
paulistana que desencarnou de uma vilã para viver em seguida a
sofredora contumaz Catarina, deA FAVORITA inspirando-se na própria mãee nas
experiências de amigas, Lula construiu uma personagem que já está na
galeria das inesquecíveis u dc AGerque
\kir. vo 'ura
iuiia inai vai tizrr
)apcl a'Sifl? A alta (Onl)wtaU ernotoIIal (la pers nag(i11 de Lília Cahral na
novela i E ii URJT 1 e nsp1)iisel pelo pedi1 1(1 feito peiii ti lihl dela. Gitilia. 11 anos.
(IS letreiros con-elu na tela lia (;Iobo. as lágrimas VSCOITC111 no rosto da menina. Depois de ter brilhado
no papel de uma vila mia novela anterior. /' i;i \ . ," i
(2006 t. a atriz }MflI listaria ( le 31 anos volta a roubar a
Uni
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Li'lia (abral
cena no horário nobre. agora na pele de Catarina. uma

sexualidade de forma diferente das novelas anterio-

(lona-de-casa humi lhada pelo mando. No capítulo que

res. Mas sobre isso por enquanto Lília não pode falar.

fez Giulia chorar. o niando violento. Leonardo (Ja( , k-

Desde que a personagem começou a crescer. 1 .ília
convidada a abordar a questão da violência

son Antunes). obnga a esposa a devolver um aparelho

tem

de ar-condicionado que ela havia comprado com o

tioniéstiea em diversas ocasiões. Recentemente, apa-

dinheiro que juntara durante (1015 anos. Foi de tirar o

receu no programa olo F'austão para olcl)ater o assunto

ar a cena que transformou em pesadelo o simples se-

cm () ptul)lico. E

51(10

O)

que chama de 1unção social" da

(le ('OTlSLJUI() de urna mulher (le poucas ambições.

personagem. Quando recebeu esse papel, não inlagi-

Lília respira fundo antes de responder à filha. "\xê

qe pudesse ir tão longe - ou melhor. imaginava.

está cansada de saber que novela é fleção. iião é? \Ias

sim. Mas teve medo de não repetir o êxito da novela

muitas mulheres na vida real também são maltratadas

anterior. em que ganhou espaço fazendo uma vilã cuja

pelos maridos e se identificam com Catarina.' A me-

crueldade em miada faz lembrar a submissão) (la Pl)W

till()

nina parece ter entendido perfeitamente. É sua

e passiva Catarina. Mesmo assim, a atriz apostou com

filha, que ela teve aos 39 anos com o economista Iwan

o autor João Enianuel Carneiro: "Eu vou fazer (lela a

Figueiredo. (0111 quem fi morar, poucos meses (lepois

mais bonita da novela. El-a uma promes-

(le se separar do ('ineasta João Jardim. (11) agosto de

sa OUSa(hl. 011 HO surpreenoleu o autor. Ele a conhece

1994. Estão casados até hoje. Mas Giulia volta a

e não esperaria dela nenhum tipo de falsa mKléstia.

repetir o pedido: Fromete. mãe ... " l,ília continua

coisa que Lília nunca teve. "Se for para (lizer que Lília

arglinlentan(lo que Catarina se prepara para dar uma

é urna atriz mara ilhosa e talentosa, melhor poupar

virada, assim como muitas mulheres (le carne e os-

espaço. afirma João Ernanuel. "l)e tão óbvio, isso já

so po{k'In se rebelar e pôr flui ao papel dc vítimas.

virou clichê." A pro a de o'rsatilidade que 1 ília deu

Em todo lugar aonde sai. a atriz recebe manifestações

ao se despedir do papel de tinia vilã para prontamente

de apoio e solidariedade à persoliageul. \ucê vai

abraçar unia mulher resigmia(la provoca urna declara-

conseguir se livrar (lo Leonardo . encorajou-a recen-

Ç() nlais contundente por parte tio autor (la novela:

teniente urna telespectaclora mais arrebatada na saída

"Lília só pode mesmo ser superada por outra Lília".

de um restaurante no Rio de Janeiro. cidade onde
Lília vive há mais de 20 anos. A atriz ('oflversoU com
a reportagem de (:t.\t. I)I

num intervalo de grava-

ção da novela na (idade cenográfica cio Projac. o

1

rriateriia.s

io'sgaste .miiocional depois ole

Jiiên( ias tã(

iolentas não é fácil nem para uma atriz que se formou

Rio. Na ocasião. duas situações (lesencadeacloras da

pela E 1). a respeitada Escola de Aile Dramática da

mudança de Catarina ainda não tinham acontecido:

[SP. Ela fez o curso escon(liola olo pai. um torneiro

a gravidez da revoltada filha adolescente (Clarice

1UC(âfli(o)

}ahãu; e o aparecimento de uma ' izinha (Paula Rur-

metalúrgica em São Paulo. Vol num baile da Lapa.

lania(Iui ). queserá cantada pelo marido. mas acabará se envolvendo com ela. O kdhetini. que teniiina ciii

urigemil italiana, que o italiano Gino ('onhe('eu a por-

janeiro, promete unia surpresa ao apresentar a liomus-

tuguesa Almedina. oito anos niais velha, com quem

4ilia

Outubro

de mnoolos flioles que iii(HitoLi tinia pequena

bairro paulistano que acolheu muitos imigrantes de

sC

só j)o(k" IIICSHIO ser supera(Ia 10r outra Lília
E-ianue C 3r r e

Com Regina Duarte,
em PÁGINAS DA vEDA (2006):
puca maldade
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Com Jackson Antunes, o
marido asqueroso em A FAVORITA:
à base de chocolates,,

-

Cena da versão
cinematográfica de
osvÃ (2008)

1 4ilia (','al-)nal
casou. Lília era a única filha
tio casal e. (1ua11(h) nasceu, a
mãe já tinha 40 anos. Os pais
da atnzjá não estão vivos. lalvez por isso tenha sido mais fíci1 usar um pouco (la meniória da mãe na composição de
Catarina. Emlxra ela não apanhasse. Lília conta que costumava baixar a cabeça e se
•
1
1
1
siII)metia aos (lesman(Ios Uc
um mando que teve muitas
amantes. Outro tanto de Cata.
rina vem de algumas mulheres
sofridas com querii a atriz (Onviveu.
nia amiga mt' perguntou se eu tinha me inspira(lo na história (lela. Ela iveu unia situação parecida
com um marido muito rico, que acabou tendo um
aneurisma e li101Teti. EU iiãoi iiat ia peilsa(io nisso.
Depois que ela nu' chamou a atenção, a ficha caiu.
Também convit i com pessoas que eram vítimas de
um tipo de violência doméstica mais velada. Aproveito
titio à minha volta para construir unia IM11icm.
Lília Cabral se entrega de corpo e alma. Dias antes
da entrevista no Projac. ela confessou ao jornal o cl oRo
que andava (levoraildo) doces e guloseimas - provavelmente uma forma de compensação emocional para a
violência e o realismo de algumas cenas. Agora ela
cortou o chocolate. por reconn-n(lação) médica e não
brechtiana ((le Bertohl Brecht. o dramaturgo alemã(>
que defendia (1 (listancianlento entre ator e EWrsOnàgeni). Lília sofre de lahirintose. doença com sintomas
pa.recidos, com os (la lahiriiitite. e esse quadro pode se
agravar mediante o consUmo excessivo de açúcar. Co('1(_;0ia e café. l';xilaiiiente tudo o que eia eslava
usan(l() para se recompor (ias toniadas niais jwsadas.

\i riz (1011

, fem-iento

I.íi ia Cabral sempre teve talento para fazer a personag(Iii aparecer. Ela não se importa de receber uni papel
i)0 '(t(IeIU) (IllaIi ( Io ) l)t'rco'IW (J(H' Jxxlc colocar k'nneiito
nele. confirma a jornalista Analu Ribeiro, que lançou
IIIi ano passado tinia biografia tia atriz. DESCf)Bh'l.\ tu)
li/li (:tHkil.. pela coleção 1 i'iu so (ltIm'lmF\'t (IFIIIAI,
ou isrtioo iii-: s \o) 'ti o). l)e fato, ao longo tia carreira. Lília muitas eles soUi)e se tornar a fat unta tia
trama paralela. \iesnio não sendo> protagonista. ela
(lava um jeito de brilhar. Com mais de 20 novelas na
208
CLAUDIA 1 Outubro 2oo8

agageni. a atriz alternou tiios enirraçados. ('01110 a petia \erelia. de hEI REI! QI
R. com sofridos. corno Inrid de Lacerda. em LiÇO
:E Ei 11/LI 1. FOI o sucesso de
e
FLIZ .0 N 1EL//o. o besi-seller
de Marcelo Rubens Paiva
a(lapta(lo para o teatro. que
lhe abriu as portas da (;lh.
Os diretores de novela firam
assistir à peça. retumbante
11('
-eSSO
teatral ie 1983. em
•
Lília se desdobrava em
1
-•
',• •
dez personagens. e a convidanam laIa participar de (:0kl'o i coRpo, a telenovela de
Gilberto Braga exil)ida no ano seguinte. A autora de
I)EsCUBR/ 'tu) LII li LI flui ti. tanmloéni a conheceu em
1983. Analu fazia parte do núcleo que logo transformou a peça num ponto de encontro de a(lolescefltes.
Ela era um dos "cativas", como ficou conhecido o grupo de jo ens comi cadeira cativa na platéia. Poucos
atoles tinham paciência com esse tipo de tietagem.
Mas lília. que jí havia si(lo professora de alies em
colégios particulares. tirava de letra. "Eti tinha deixa(lo de (lar aula, mas ainda conservava uni lado meio
(licItico. no fundo mais maternal tIo que didático.
Adorava convit Cr oo)I11 aqueles jovens de olhos brilhanles qe estavam (lescol)rin(lo o) fliUfld(>. Na verda(le.
ela tanihéni estava gostando de conquistar o> prinleiro
clul)e de a(lmila(iores de sua carreira. Mais de 20 anos
depois. em 2005. Aiiaiu e outros três "cativas" firani
à estréia (la peça i;ii i . a adaptação honiôiiiiva olo romance (lo-' \laiilia Me(leiros. t-'iii São Paulo. Na hora J
(los ajilauso>s. Lília. a protagonista, caiu ciii j)rantos. O
impasse durou longos minutos até ela finalmente conseguir se justificar iira a platéia atônita, que tinha
ido ao teatro conferir a eia cômica da atriz. "Me
desculpem. Eu mal pude fazer o espetáculo olepois de
ver, na pr noema fila, as cmi ilhas (lO' quatro adolescentes que todas as noites iam assistir FELIZ 1 \ O 1 EL/lo.'
Se nos anos 80 ela já era a fivorita, hoje então nem se
faia. A peça nu -i foi vista i°' mais de 150 mii pessoas e
acaba de ganhar uma adaptação para o cinema. Lília
não precisa se preocupar ciii interferir no (k'stilio da
pel'sonageni. tinia mulher de -l4) e IxitRos anos que procura o analista para lidar t'om st-'iitiiiiriilos rejwiiniolos.
A estrela das tramas paralelas da tclinha nasce nu te- lílo (lesok' (1 1)flhicÍj)i() ((>111<) protagonista da comédia. o

