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Resumo: Éric Rohmer (1920-2010) escreve seus primeiros textos críticos de 
cinema em 1946 (sob seu verdadeiro nome Maurice Schérer) e publica neste 
mesmo ano o romance Élisabeth (sob o pseudônimo de Gilbert Cordier). Ele 
abandona a crítica em 1962 quando é afastado da redação da revista Cahiers du 
cinéma, da qual foi redator chefe (1957-1962). Formado em letras germânica, 
analista do cinema mudo alemão, cineasta, Rohmer será autor dos roteiros de 
todos os seus filmes. De suas duas incursões ao teatro, além da direção, ele 
reivindica o estatuto de autor — tradução e adaptação em Catherine de 
Heilbronn (1979) e texto original em Le trio em mi bémol (1986). Identificado 
como conservador e de gosto clássico, Rohmer expõe suas ideias sobre arte no 
ensaio cinéfilo Le Celluloïd et le Marbre de 1955 — revisitadas segundo o ponto 
de vista do artista contemporâneo no filme de televisão homônimo de 1965 e 
de novo retomadas pelo autor numa série de entrevistas de 2009 - que marca o 
pensamento crítico do grupo ao qual pertencia e que reverbera na sua produção 
artística por meio da inserção das outras artes em seus filmes. Este estudo 
analisa as diferentes formas de escrita praticadas por Rohmer, considerando as 
mudanças no tratamento das ideias e nos seus modos de concepção, veiculação 
e recepção. Privilegia-se como fonte os depoimentos do cineasta, que 
testemunham sua própria visão sobre sua atuação nos campos artístico e 
cultural francês, a fim de problematizar a natureza destes mesmos documentos. 
Palavras-chave: Arte, Éric Rohmer, Escrita, História do cinema, Intelectuais. 
Contacto: marinatakami@yahoo.com.br 

 

 

 

Nascido na cidade de Tulle, sudoeste da França, em 21 de março de 1920,2 

Maurice Schérer adota o pseudônimo Éric Rohmer3 nos anos 1950. Vale 

                                                             
1 Prepara atualmente uma tese em História e estética do cinema na Universidade Paris 8 – 
Vincennes – Saint-Denis, sob a orientação de Christian Delage, que aborda a relação de Éric 
Rohmer com o universo sonoro a partir da análise de sua produção no campo cinematográfico. 
É artista visual e pesquisadora nas áreas de fotografia, vídeo e cinema. Bolsista CAPES - 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
2 Sobre as diferentes datas e locais de nascimento declarados por Rohmer ver Magny 1986, 9. 
3 Neste estudo será adotado corrente o nome Éric Rohmer em referência ao autor em questão 
por tratar-se do nome com o qual ficou conhecido. 
 
Takami, Marina. 2014. “Prática da Escrita e Exercício da Memória em Éric Rohmer (1920-
2010)”. In Atas do III Encontro Anual da AIM, editado por Paulo Cunha e Sérgio Dias Branco, 
198-208. Coimbra: AIM. ISBN 978-989-98215-1-4. 



Atas do III Encontro Anual da AIM 

199 
 

lembrar que o cineasta utilizou de modo pontual pelo menos três outros 

pseudônimos. Gilbert Cordier aparece como autor do romance Élisabeth 

(1946), republicado como La maison d'Élisabeth; sobre esta mudança no título o 

autor explica que na releitura da obra conclui que o personagem central não era 

a mulher mas sim tudo o que se passava em sua casa. Quanto a este 

pseudônimo, o cineasta afirmou em entrevista ao jornal Le Monde de 18 de 

maio de 2007 que foi uma escolha impensada de sua juventude da qual logo se 

arrependeu, diferentemente de Éric Rohmer, anagrama que funciona muito 

bem, segundo o próprio autor, ao ser transformado no adjetivo rohmeriano 

(Blumenfeld 2007). Dirk Peters é creditado como autor do fragmento Bérénice 

que integra o filme Les Histoires extraordinaires d’Edgar Poë, filme pedagógico 

concebido e realizado em 1965 por Éric Rohmer para a televisão francesa. Em 

entrevista concedida a Hélène Waysbourg em 2009, Rohmer ressalta que em 

alguns destes filmes feitos para a Radio et Télévision Scolaire (RTS), como por 

exemplo Perceval ou Le Conte du Graal (1964), chegou a assinar o roteiro com 

seu verdadeiro nome (Maurice Schérer) e a direção com seu pseudônimo (Éric 

Rohmer), acumulando assim as duas funções (CNDP 2012). Sébastien Erms 

aparece pela primeira vez como compositor no filme Conte d'hiver (1991), 

trata-se de uma colaboração do próprio cineasta com sua montadora Mary 

Stephen (Herpe 2007, 242). Esta colaboração se estendeu pela década de 1990 

até a realização do curta-metragem Un dentiste exemplaire (1998) que tem a 

última colaboração musical conhecida da dupla. Segundo Stephen tudo 

começou como uma brincadeira já em 1980 com a música para a canção de fim 

do filme La Femme de l'aviateur, porém não creditada à Sébastien Erms.4 

Se num primeiro momento a adoção de pseudônimos visava desvincular a 

figura do professor de letras, Maurice Schérer, de suas outras facetas artísticas e 

intelectuais, sobretudo àquelas vinculadas à sétima arte, considerada naquele 

momento como uma arte menor, o pseudônimo ultrapassa a pessoa a qual 

designa e começa a traçar uma trajetória própria. Deste modo, Rohmer pôde 

criar um distanciamento confortável entre vida privada e vida pública, o qual 

resguardava cuidadosamente. É neste mesmo sentido que, e para tentar manter 

sua fisionomia desconhecida por parte do público, na ocasião do Festival de 

                                                             
4 A formação do nome dá-se pela junção das iniciais de Éric Rohmer e de Mary Stephen, o nome 
Sébastian é uma homenagem ao compositor Johann Sebastian Bach. 
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cinema de Nova York de 1972, no qual participou com o filme Amor às três da 

tarde,5 Rohmer aparece nas imagens ostentando um bigode falso. 

Esse esforço em esconder-se fica evidente no modo cauteloso como o 

cineasta mostrava-se. Segundo André Labarthe, foram anos de discussão para 

obter o acordo de Rohmer para a realização do filme consagrado à sua obra na 

série Cinéma, de notre temps; o cineasta dizia de forma intransigente que a 

condição para ser filmado era aparecer “usando uma máscara” (Labarthe 2011, 

198). Em 1993 Rohmer cede, participa nas escolhas de formato e de locação, 

não sem impôr como condição a assinatura de um contrato que garantia a não-

difusão do filme sem a sua autorização expressa até a sua morte, acordo esse 

revogado logo após a finalização de Éric Rohmer, preuves à l’appui (Provas 

abonatórias). Esta vontade de desvinculação de Scherér e Rohmer fica evidente 

nas entrevistas que compõem o filme, cuja primeira parte começa com o 

seguinte prólogo:6 “Sabemos desde sempre que fora do cinema Éric Rohmer 

não existe […], indagado por Jean Douchet, eis aqui um homem sem biografia.” 

Para este documentário, o cineasta reuniu escrupulosamente todos os 

documentos que julgou necessários para demonstrar, provar, seus propósitos 

enquanto autor e cineasta. Tudo isto no espaço de uma pequena sala de um 

imóvel vazio e impessoal que viria a ser o futuro escritório de sua produtora 

Les films du Losange, um cenário construído para abrigar suas histórias. 

Esta mesma linha de despistagem já havia sido colocada em evidência na 

apresentação da entrevista concedida a Cahiers du cinéma em 1970, intitulada 

Nova entrevista, em referência à de 1965 chamada O Antigo e o Novo que foi a 

primeira concedida à revista por Rohmer na qualidade de cineasta após seu 

afastamento forçado da redação.7 O tom tenso esperado da conversa é assim 

apresentado pelos entrevistadores: 

“Tudo, nesta entrevista com Éric Rohmer, nos opõe a ele. Qual a boa razão 

então destas dez páginas?... Nosso empreendimento, sem nenhuma dúvida, 

comportava o risco deste questionamento. E dizer que os filmes de Rohmer nos 

interessam contra suas declarações, até mesmo que nunca é inútil traçar linhas 

de demarcação, isto não é dar uma resposta. Digamos que, sobretudo, nós não 

pensamos que uma diferença possa ser simples e pura, e que foi esta impureza e 

                                                             
5 No Brasil, Amor à tarde, sexto da série Contos Morais. 
6 Locução da atriz Arielle Dombasle. 
7 Sobre sua saída conturbada ver Baecque 2003, 295-342. 
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esta complexidade que nos deteve. Pois, se pode parecer estranho hoje (ou 

talvez nada estranho, e então uma vez mais, por que falar disso) que um 

cineasta como Rohmer se preocupe tanto em pensar sua prática quanto em 

afirmar sua metafísica, é esquecer que esta prática, precisamente, tem somente 

como função inscrever esta metafisica na negação daquilo que a cerca. Veremos 

que de fato nesta segunda entrevista, mais pungente que a primeira [1965, O 

antigo e o novo], o mecanismo de negação, tão frequentemente e 

essencialmente praticado pelos personagens, e especialmente pelos narradores 

dos “Contos Morais”, está longe de estar ausente do próprio discurso do autor. 

Relembremos o princípio que anima o narrador de Maud: “Eu minto (a mim 

mesmo); mas sabendo (e dizendo) que eu minto (a mim mesmo), eu digo (e 

encontro) a Verdade”. Nós não paramos certamente de investigar e de mostrar 

a mentira desta verdade. E Rohmer, certamente, não parou de despistar nossa 

pista. Não parou  de apagar seus vestígios: “pois este apagamento inscreve-se, 

uma tal escrita não tem fim por definição e requer uma atenção ela também 

sem fim” (Bonitzer et al 1970, 46).8 

Em um outro registro, esse jogo de suspense/suspensão caro a Rohmer, 

ficou patente também para a audiência do congresso sobre cinema e pintura de 

1987, em Quimper, o qual o cineasta honrou com sua presença, mas ao mesmo 

tempo surpreendeu com o seu discurso aparentemente esquivo, como relata 

Jacques Aumont: 

Além da agitação que causava esta rara presença, ele deu vida a 
este coloquio tomando o partido mais paradoxal: convidado a falar de 
pintura, ele respondia mise en scène e cor. Era tomar as coisas a um 
nível tão elementar, tão concreto, longe dos grandes voos teóricos 
[...]. 

Nos decepcionamos um pouco, frequentemente sem ousar a 
confessar. Éric Rohmer, o autor culto de 'Celluloïd et le Marbre', de 
um estudo erudito sobre Faust de Murnau, não tinha então a dizer 
sobre a pintura no cinema nada além de uma lista de cores associadas 
imaginariamente a seus filmes, segundo um principio simbolista 
esgotado, recenseamentos de ambientes coloridos, como um mero 
decorador? (Rohmer 2010, 5) 

 
Com um distanciamento de mais de vinte anos, Aumont retoma esta fala 

de Rohmer e, ao contrário da decepção, destaca a precisão do relato do 

cineasta, a partir desta “apaixonante” e “provocante asserção”: 

                                                             
8 Sublinhado pelo autor. Tradução do original em francês pela autora. Todas as traduções de 
originais em francês que se seguem são da autora. 
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 “A expressão pictural no filme passa pelos atores” — a qual une 
todos os aspectos do trabalho tão singular de Rohmer e dá sentido 
pleno à sua enquete analítica sobre Murnau. O filme é pictural se ele 
“organiza sua forma”, e neste trabalho os atores são partes 
interessadas fundamentais. Nada de abstrato, nenhuma submissão a 
priori ao drama: um “belo casamento” entre o “pictural” e o acaso 
fotográfico. Uma bela e rara definição do cinema como arte visual. 
(Rohmer 2010, 5) 

 
A sutileza compreendida por Jacques Aumont é parte integrante da 

produção artística de Rohmer; no decorrer dos anos ele aprimorou-se na 

fabricação tanto quanto nos comentários sobre sua obra. 

As primeiras manifestações escritas de Rohmer no campo 

cinematográfico datam de fim dos anos 1940, quando ainda assinava como 

Maurice Schérer, são estudos de caráter crítico e analítico.9 

“Le Celluloïd et le Marbre” (1955)10 foi o primeiro ensaio assinado por 

Éric Rohmer publicado na revista Cahiers du cinéma. Organizado em cinco 

partes, ele se insere no contexto da cinefilia parisiense do período e tinha por 

objetivo demonstrar o valor do cinema como forma de arte ao abordar o 

romance, a pintura, a poesia, a música e a arquitetura, separadamente em cada 

um de seus capítulos. O tema das outras artes e o cinema reaparece nas 

preocupações teóricas de Rohmer e é uma das marcas de seu trabalho. O 

próprio Le Celluloïd et le Marbre ganha uma versão fílmica em 1965 como um 

episódio da série de televisão Cinéastes de notre Temps.11 Trata-se de um filme 

de entrevistas no qual Rohmer e André Labarthe se encontram com artistas 

contemporâneos para debater sobre o ponto de vista deles em relação à arte 

cinematográfica. A presença dos entrevistadores no decorrer do filme dá-se 

pela escuta de suas vozes vindas de corpos que encontram-se fora do campo de 

visão do espectador. No entanto, Rohmer, autor do episódio, apresenta-se 

corporalmente na abertura do filme. Vemos nesta sequência inicial um homem 

em pé falando ao telefone do qual compreendemos ouvir a voz, e 

reconhecemos ser a voz de Rohmer; corpo e voz desconectados e sem rosto, é 

deste modo que o autor se insere no filme. Este autor sem face, inscreve seu 

engajamento intelectual e apresenta os objetivos das entrevistas que seguem: 

                                                             
9 Tais como “Pour un cinéma parlant” (Les Temps Modernes, 1948), “Le cinéma, art de l’espace” 
(La Revue du cinéma, 1948) e “L’âge classique du cinema” (Combat, 1949). 
10 Publicado em Cahiers du cinéma 44, 49, 51, 52, e 53, respectivamente. 
11 O filme foi realizado por sugestão do crítico e produtor Claude Jean-Philippe. 
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Nós perguntamos a um certo número de pessoas que possuem 
atividades extra cinematográficas — pintores, por exemplo, 
escultores, arquitetos, músicos, romancistas, pessoas do teatro... — 
nós pedimos a eles para se definirem em relação ao cinema, de situar 
as suas respectivas artes em relação à arte cinematográfica. [ouve-se 
a resposta, pouco audível e incompreensível, do outro lado da linha]. 
[...] o celuloide é a película, somos nós, e o mármore é o museu, é 
você. E nós podemos dizer, aliás, que agora a película entra no museu 
e que o mármore não é mais o mármore. (Rohmer 1966) 

 
Com este filme Rohmer quer inverter o ponto de vista de seu texto 

homônimo de 1955 e dá a palavra a artistas de outras artes, a fim de obter 

elementos para a sua tentativa de definir o lugar do cinema na história da arte. 

Questão essa que será cara ao cineasta, de um certo modo durante toda a sua 

trajetória. Rohmer distancia-se desta preocupação do ponto de vista teórico, 

mas sem deixar de assumir a importância da presença das artes em geral no seu 

cinema. 

Em sua segunda e última incursão ao teatro em 1987-88, como autor e 

como diretor da peça de teatro Le Trio en mi bémol, Rohmer afirma não ter 

interesse neste momento em fazer a distinção entre o que é cinema e o que é 

teatro. Ele simplesmente buscou o palco porque para aquele texto ele lhe 

parecia mais apropriado que a tela para fazer valer a sua obra enquanto autor, 

para pôr-se à prova na qualidade de autor (Rohmer 1987). Não por acaso esta 

única peça escrita por Rohmer tem como tema a música de Mozart que lhe dá o 

título. 

Alguns anos antes na mesma década de 1980, Rohmer não autorizou a 

republicação de sua série de ensaios Le Celluloïd et le Marbre (1955) na 

coletânea de artigos Le Goût de la beauté (1984), organizada por Jean Narboni, 

sob a justificativa de que não poderia permitir sua inclusão sem retificações ou 

explicações, o que não estava disposto a realizar. Apesar da recusa, Rohmer 

reconhece, na entrevista que abre o volume, o impacto deste texto sobre os 

leitores da época; esta negação reforça ainda mais o valor para ele desta 

reflexão sobre o cinema e as outras artes. Finalmente em 2010 o ensaio aparece 

publicado em livro seguido de uma série de longas entrevistas com o autor; elas 

servem, por um lado, de comentário sobre o texto original e sobre o contexto 

de sua primeira aparição e, por outro, tomam a forma de revisão de uma 

carreira no campo do cinema que havia começado há mais de sessenta anos. 
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Roland Barthes se refere ao trabalho de transcrição da fala como a “toilete 

do morto”:  

Nossa fala, nós a embalsamamos, tal uma múmia, para torná-la 
eterna. Pois é preciso durar um pouco mais que a própria voz; é 
preciso, por meia da astúcia da escrita, inscrever-se em algum lugar. 

Esta inscrição, como nós a pagamos? O que perdemos? O que 
ganhamos? (1980, 9) 

  
Na passagem para o texto escrito a fala muda de destinatário, ganha outro 

tempo de existência; não é mais um jogo de contatos entre corpos, é um novo 

projeto. 

O documento sonoro, para além do escrito, traz como dados o tom da voz 

do locutor, o ritmo, a intensidade, a intonação e a intenção da fala. A sua escuta 

— guardadas as especificidades das distorções advindas do equipamento de 

captação, da superfície de gravação, da conservação do material e do estilo de 

um determinado lugar e época — nos permite discernir elementos ausentes da 

mesma locução transcrita. 

No programa Le Masque et la Plume (rádio Paris Inter, atual France Inter) 

de  5 de dezembro de 1957, apresentado por Michel Polac e François-Régis 

Bastide, Rohmer participa pela primeira vez da tribuna de cinema na qualidade 

de redator chefe de Cahier du cinéma e de crítico do jornal Arts, ao lado dos 

comentaristas Jean de Baroncelli, Georges Charensol e Claude Mauriac. 

Sabemos também por este arquivo sonoro que o programa conta com a 

presença do público, que se manifesta em aplausos ou vaias, que reage aos 

comentários e que participa com perguntas. Somente o narrador mantém um 

tom constante e claro; apresentador e convidados frequentemente sobrepõem 

suas falas que misturam-se com risos e exaltam-se no decorrer do debate. 

Distinguimos os diferentes tons das vozes que, ao defender uma ideia, 

intensificam-se. A reverberação nos confirma que a equipe está instalada em 

um auditório, que os microfones estão abertos e que os comentadores estão 

próximos uns dos outros. Da voz de Éric Rohmer crítico de cinema em fins dos 

anos 1950 transparece segurança e tranquilidade mesmo ao discordar ou ao 

emitir um comentário provocativo. Nesta fala não há tensão mas fica patente no 

tom de sua voz o rigor das formulações. Hábil com as palavras, Rohmer 

organiza o pensamento numa fala controlada e com brio. 

Com a maturidade, o reconhecimento por parte do público e da crítica de 
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sua produção artística, notamos uma certa constância na presença de Rohmer 

em programas de entrevista a partir da década de 1980. Findo de uma vez o mal 

estar de sua saída da redação de Cahiers du cinéma em 1963, que ainda sentimos 

na Nova entrevista de 1970, Rohmer demonstra em sua fala estar bastante à 

vontade e seguro de seu trabalho. 

Sobre a função da entrevista, Barthes analisa: “[Ela] faz parte, para falar de 

maneira desenvolta, de um jogo social do qual nós não podemos nos liberar ou, 

para falar de modo mais rigoroso, de uma solidariedade de trabalho intelectual 

entre os escritores, de uma parte, e as mídias, de outra.” (1980, 339). 

 A entrevista foi um recurso usado estrategicamente por Rohmer para 

divulgar seus filmes, era um espaço no qual ele podia exercer-se mais uma vez 

como autor combinando no discurso, com a mesma desenvoltura, ideias 

improvisadas e pensamentos consolidados. Uma vez afastado da crítica de 

cinema, a entrevista era a forma pela qual Rohmer permitia-se retomar 

questões antigas e outras atuais relacionadas à arte cinematográfica e ao seu 

campo de atuação. 

 A participação de Rohmer em 1980 no programa de rádio chamado 

Comment l'entendez-vous?, apresentado por Claude Maupomé, na qualidade de 

melômano, representou o seu reconhecimento como cineasta visto como um 

artista-intelectual. Na escuta dos documentos sonoros dos dois programas, um 

sobre Beethoven (Maupomé e Rohmer 1980b) e outro sobre Mozart 

(Maupomé e Rohmer 1980a), pode-se verificar o empenho de Rohmer no 

preparo destas emissões, a segurança em retomar o seu raciocínio durante a 

fala, o prazer em falar de música. Ele mantém o mesmo rigor de antes nas 

construções e no uso das palavras e deixa transparecer de sua voz uma 

excitação jovial. 

 Em 1987, ao ser entrevistado por Serge Daney para a série Microfilms, 

Rohmer está claramente relaxado, permite-se rir diante do microfone ao 

revelar os “segredos” da composição da música para os créditos do filme Les 

quatres aventures de Reinette et Mirabelle, um momento de divertimento para 

ele e para o compositor Jean-Louis Valero. Essa descontração, que é um reflexo 

do próprio modo de trabalho do cineasta, não impediu que a entrevista 

abordasse temas complexos e polêmicos (Daney 2004b). Com essa mesma 

serenidade, Rohmer volta ao programa em 1990 para falar do filme Conto de 
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primavera e reflete sobre sua postura enquanto autor diante do campo 

cinematográfico do momento: 

é muito difícil pra mim..., atualmente, enfim, fazer nestes 
anos 90, neste começo dos anos 90, fazer generalizações. 
Talvez fosse mais fácil antes, porque eu via melhor qual era o 
alcance do cinema, mas atualmente eu não tenho 
absolutamente nenhuma referência. Eu me sinto muito só e... e 
eu não posso me apegar que a mim mesmo e aos meus próprios 
filmes. Tudo que eu posso dizer é que eu tenho vontade de 
fazer isso. A comédia, sim... é o meu elemento, eu me sinto bem 
e eu não tenho vontade de fazer tragédia. Se eu tive vontade 
antes ela passou quando eu me instalei num determinado tom. 
Porém, não é forçosamente confortável... no interior deste tom, 
onde eu posso encontrar coisas, eu posso fazer coisas muito 
variadas que apresentam riscos a cada vez e num círculo muito 
restrito. Bom, eu posso realizar experiências extremamente 
diferentes e é isto que eu tento fazer. Mas sim, a comédia 
alhures, eu não sei, porque eu não vejo muitos filmes e isto 
seria pra mim muito difícil de responder. Enfim, eu não posso 
mais ser crítico dos outros e eu não sou, em todo caso, 
historiador do cinema, sobretudo do cinema contemporâneo. 
Neste momento não é possível. Eu acho que um autor em um 
determinado momento se sente isolado, porque há um 
momento em que não se pode mais sofrer influência dos 
outros, não se pode mais agir em reação aos outros, não é mais 
possível. (Daney 2004a) 

 
Os testemunhos do autor sobre sua própria obra são de valor 

inquestionável como fontes de informação, contudo devem ser considerados na 

chave interpretativa de um discurso construído em primeira pessoa, 

forçosamente contaminado por interesses subjetivos e sujeito a erros. 

A prática da entrevista, que aparece aliás como um elemento da mise en 

scène em diferentes filmes de Rohmer, pode ser lida como uma espécie de 

auto-biografia de um autor sem passado mas que soube articular suas ideias no 

tempo presente e assim inscrever seu pensamento. Deste modo, não foi 

arbitrária a escolha do cineasta em deixar o seu arquivo de trabalho — que 

reúne elementos a partir dos anos 1940 no que diz respeito à sua atividade de 

escritor e à produção de filmes — sob a guarda do Institut Mémoires de 

l’édition contemporaine. Instituto este criado por iniciativa de pesquisadores e 

profissionais do mercado editorial que tem por missão reunir fundos de 

arquivo de editoras, assim como, de escritores, artistas, críticos e profissionais 

ligados à criação e ao trabalho de edição. O fundo deste “homem sem biografia” 
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que é Éric Rohmer, coabita na coleção do IMEC com fundos de: Roger Bastide, 

Samuel Beckett, George Duby, Marguerite Duras, Michel Foucault, Jean Genet, 

Félix Guattari, Jack Lang, Chris Marker, Edgar Morin, Pierre Schaeffer, entre 

outros. 

Diferentes modos de escrita perpassam a produção de Éric Rohmer; ele 

praticou, com mais ou menos frequência, o texto crítico, analítico e teórico, o 

ensaio reflexivo, o romance, a poesia, a tradução, a dramaturgia, o roteiro de 

filme; é como cineasta que Rohmer passa a ser reconhecido como artista-

intelectual, falecido em 11 de janeiro de 2010, lê-se sobre sua lápide, no 

cemitério de Montparnasse em Paris, simplesmente: “Maurice Schérer, dito 

Éric Rohmer”. 
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