
Os minutos perdidos por David Trueba 

El país  

Quando um jogo está decidido, mas ainda não acabou o tempo regulamentar, os minutos que restam são perdidos. 
Não têm muito sentido, mas há que jogá-los. Essa é a sensação que têm com sua vida alguns personagens de Saber 
perder , romance que deu a David Trueba o Prêmio Nacional da Crítica espanhola em 2008. 
 
“Um livro triste? Não acho”, responde o escritor e cineasta, recorrendo à protagonista do livro, uma menina de 16 
anos que “vê a vida como um tesouro”.  A garota, Sylvia, faz parte de um quadro integrado também pelo seu pai – 
desnorteado por uma separação –, um jovem jogador de futebol argentino que é contratado por um time espanhol 
e um senhor à beira da ruína. Trueba diz que, se seus livros anteriores, Abierto hasta el amanecer e Cuatro amigos, tinham 
“um tom leve e um final melancólico”, com esta é o contrário: termina com um certo otimismo. “Ainda que seja 
difícil refletir sobre a realidade e ser otimista”, observa.  
 
Dizem os cronistas esportivos que o ex-técnico do Barcelona, Pep Guardiola, para conter a euforia do jogador, deu 
Saber perder de presente para Messi, e que Cuatro amigos é o livro favorito de Fernando Torres, o atacante da seleção 
espanhola. Para Trueba, boleiro declarado, são só anedotas para enfatizar que a linguagem esportiva está 
contaminando tudo: “Levamos a vida como se fossem os cem metros rasos. O esporte parece um valor objetivo – 
ninguém discute uma medalha de ouro, e sim um Oscar –, mas nos impuseram a pressa, a precocidade e a retirada 
antecipada como regras”.  
 
O diretor de filmes como La buena vida e Soldados de Salamina demorou nove anos para publicar este romance, aos 
40. A crítica fala de salto qualitativo na sua obra literária, mas ele se livra da palavra-fetiche ‘maturidade’. “Somos o 
produto ‘tecnificado’ da nossa adolescência”, afirma.  
 
Literatura em estado puro 
 
Considerado o livro do ano pelo jornal El cultural, Saber perder  “não é um romance cinematográfico como tantos 
outros, superficiais e apressados, que parecem ter sido escritos para serem imediatamente convertidos em roteiros. 
É literatura em estado puro”, destaca o crítico Ricardo Senabre. “Trueba criou um grupo de personagens que 
parecem próximos e extraiu deles insuspeitos retratos psicológicos”, diz. De fato, os personagens do romance não 
só expõem sentimentos universais – como a solidão, o desamor, o arrependimento, os impulsos descontrolados – 
mas revelam aspectos da sociedade em que vivem, como o trabalho precário, a imigração, a delinquência, as 
rupturas familiares, o negócio do futebol. “É um romance complexo, e também muito bem escrito”,  afirma o 
crítico. A seguir,  trechos da entrevista do escritor para o periódico espanhol: 
 
1) Você esperava que a resposta da crítica e do público a Saber perder fossem tão 
entusiasmadas? O que mais te surpreendeu?  
DT: Por uma natureza fatalista, tendo a encarar cada lançamento pensando que nada de especial 
irá acontecer. Muitos livros são publicados por ano e muitos filmes são lançados, então o normal 
é que estreias e lançamentos não signifiquem muita coisa.  
 
Em nossa sociedade, o que acontece todos dias se transforma rapidamente em passado remoto. 
Esta tirania do tempo acelerado só pode ser vencida pela calma e por uma certa confiança em 
que, ao final, sempre haja algum leitor ou espectador. Por isso, esperar pelo sucesso ou por 
alguma ressonância só te conduz a frustração. Mas se algo acontece logo, estupendo.  
 
 
 
 



2) Depois de ler o romance, parece inevitável perguntar: o que é o sucesso para você? E o 
fracasso?  
São acidentes de trabalho, de percurso, que acontecem em todas as profissões públicas e estão 
superdimensionadas. Nem o sucesso é algo tão incrível como o descrevem, nem o fracasso é tão 
deprimente. Creio que escrever é um êxito. O que se passa depois é incontrolável. Assim, é 
melhor acreditar no trabalho, e não na propaganda. 
 
3) Com quais personagens você se identifica mais, em qual deles podemos identificar 
mais de você?  
É curioso porque tendo a me projetar em todos os personagens que crio. Eu me esforço para 
entendê-los, o que é muito mais interessante do que justifica-los. Gosto que eles façam coisas 
erradas e que, mesmo assim, te obriguem a seguir viagem com eles. Mas creio que Sylvia, por sua 
juventude, por seu alimento vital, porque possui mais futuro do que passado, me faz sentir maior 
entusiasmo do que os outros.  
 
4) A estrutura adotada em Saber perder permitiria uma boa adaptação cinematográfica? 
Você gostaria de assinar esta adaptação?  
Exatamente porque trabalho também com cinema, impus uma barreira de proteção aos meus 
romances. Não deixo ninguém adaptá-los. Nem eu os faço. É vital para mim que eles sigam 
sendo parcelas independentes da minha vida. Vou de uma a outra área como quem muda de país 
ou de pele. Essa divisão me faz sobreviver. Mas isso não significa que eu seja contra as 
adaptações para o cinema. Eu me refiro ao meu caso particular. O cinema muitas vezes desnuda a 
qualidade real de um livro, e porque o desnuda, acaba com seus adereços e deixa apenas a 
essência. E te leva a surpresas.  

 
 
 

 


