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Paulo Branco, Cronenberg e Pattinson, por quem algumas fãs aguardavam fora da conferência

os filmes que o actor fez, vais
ao Youtube ver as entrevistas
que deu, e isso dá-te uma ideia
de como ele é, se tem sentido
de humor... Para mim isso é
importante, por mais negro
que o filme seja».

Quando o guião lhe chegou às
mãos, Pattinson achou-o poético –
«gostei de o ler em voz alta, era
muito palavroso» –, mas ficou
«assustado». Perguntou-se:«Por-
quê? Porquê que ele me esco-
lheu a mim?». Mas o nervosismo
do actor de 26 anos já Cronenberg
conhecia de gingeira: «Acontece
também com os mais velhos: o
Viggo Mortensen não tinha a
certeza se conseguiria fazer de
Sigmund Freud em Um Método
Perigoso, tive de lhe dizer: ‘Eu
sei que consegues fazer isso, és
o melhor para esse papel’.»

Vampiro capitalista
Robert Pattinson personifica
Eric Packer, um bilionário de 28
anos que atravessa Nova Iorque
numa limusine branca para ir
cortar o cabelo. O guarda-costas
do jovem especulador financei-
ro diz-lhe que corre perigo de
vida, que há uma visita presi-
dencial a obstruir o trânsito
(«As pessoas ainda acham im-
portante assassinar um presi-
dente?», retorque Packer), que
decorre o funeral público de um
rapper sufi (a quem o somaliano
K’Naan empresta a voz), que há

manifestações violentas nas
ruas (a lembrar a Grécia actual).

O espaço temporal do filme
são 24 horas, embora o próprio
conceito de ‘tempo’ seja ques-
tionável. Packer não quer sa-
ber do que se passa em tempo
real do lado de lá da sua redo-
ma sobre rodas. Ele tem dinhei-
ro e, para um especulador, «di-
nheiro é tempo». No seu car-
ro artilhado com a mais
avançada tecnologia vê aconte-
cimentos que ainda não acon-
teceram. Por isso, o «visioná-
rio» não sabe como reagir
quando um médico lhe diz que
não é possível saber no presen-
te se um sinal que tem na pele
é benigno ou maligno. «Deixa-
-o expressar-se», diz o doutor.

Para Packer «a vida é dema-

siado contemporânea», frase
de uma especialista em teoria,
uma das personagens alienadas
– entre elas os actores Juliette Bi-
noche, Paul Giamatti, Mathieu
Amalric –, com que se confronta
episodicamente. São donas de
discursos ensimesmados apa-
rentemente disparatados mas
poderosos enquanto críticas ao
capitalismo.

E o futuro é...
Quando o jovem bilionário se
apercebe que uma das suas apos-
tas financeiras foi um tiro ao
lado, começa a sua crise – exis-
tencial. É o apocalipse, mais in-
terior que exterior, mais seu que
dos outros. Uma jornalista pro-
pôs a Pattinson que imaginasse
o mundo daqui a dez anos. O ac-
tor gracejou: «Já ninguém me
pergunta qual é a minha comi-
da preferida ou qual seria o
meu par ideal». E foi entre a ex-
plosão de risos, que descobrimos
talvez a interpretação que Cro-
nenberg retirou do romance de De-
Lillo. Acrescentou o cineasta:«Os
economistastambémnãosabem
nada do que
se passa, por
isso qualquer
coisa que o
Robert diga é
possivelmen-
te tão válida
quanto a opi-
nião deles».

Aisha Rahim
aisha.rahim@sol.pt

Cosmopolis: o filme com Robert
PattinsonqueDavidCronenbergrea-
lizou e Paulo Branco produziu. Em
Lisboa, o trio deu a primeira confe-
rência depois do Festival deCannes

‘Já ninguém
me pergunta
qual é a minha
comida
preferida
ou qual seria
o meu par
perfeito’,
gracejou
Pattinson

A era da ratazana
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aiu de mãos a aba-
nar do Festival de
Cannes, onde esteve
em competição pela
Palma de Ouro (ver
pág. 47), mas apesar

de dividir as críticas esteve sem-
pre debaixo dos holofotes. Cos-

mopolis tinha, afinal, tudo para
ser mediático: é a primeira adap-
tação ao ecrã da escrita pós-mo-
dernista de Don DeLillo, pela câ-
mara habitualmente perturba-
dora de David Cronenberg, e tem
como protagonista a vedeta co-
mercial Robert Pattinson (o
vampiro galã da saga Twi-
light/Crepúsculo).

Uma junção explosiva que o
mundo deve ao produtor portu-
guês Paulo Branco. Na conferên-
cia de imprensa realizada no
Centro Cultural de Belém (CCB),
em Lisboa, no dia 29 de Maio,
com a presença de Cronenberg e
Pattinson, Branco contou que a
ideia terá nascido em edições an-
teriores do Estoril Film Festival,
de que é organizador: «Foi o [es-
critor] Paul Auster, a quem o
livro Cosmópolis foi dedicado,
que me apresentou o Don De-
Lillo. Achei o livro muito ci-
nematográfico e que tinha de
conseguir os seus direitos».

Depois do ‘sim’ do romancis-
ta, o filho do produtor insistiu
que Cosmopolis «tinha mes-
mo de ser adaptado pelo Da-
vid [Cronenberg]» e que o pai
«teria de ir atrás dele». Dois
dias depois de ler o livro, o rea-
lizador de Crash e eXistenZ
acedeu. Foram os diálogos esti-
lizados que o convenceram, lem-
brou. «Eram muito dramáti-
cos e muito interessantes,
transcrevi-os todos, levou-me
três dias, depois preenchi-os
com acção e perguntei-me:
‘isto dá um filme?’ Sim, dá
um bom filme».

Sobre a escolha de Robert
Pattinson, o cineasta canadiano,
que assina o argumento além da
realização, disse ter havido pou-
co de misterioso no casting. Pri-
meiro procurou um actor que se
adequasse à idade da persona-
gem, depois que falasse inglês
americano. A intuição entrou
mais tarde: «Depois olhas para

Desde o primeiro romance
(Americana, 1971) que o roman-
cista de culto Don DeLillo (n.
Bronx, 1936) escreve tratados sar-
cásticos sobre uma paranóica
condição humana contemporâ-
nea. Libra (sobre o assassinato
de J.F. Kennedy), Mao II (litera-
tura e terrorismo) Submundo
(Guerra Fria) ou O Homem em
Queda (o 9/11) compõem um pa-
norama do depois de todos os so-
nhos individuais e colectivos,
quando o homem se afoga em so-
lidão, tanto imerso no caudal vo-
raz das multidões incaraterísti-
cas, como sendo capaz de as con-
trolar à escala mundial.

Eric Packer, um homem-arra-

nha-céus que, aos 28 anos, domi-
na os mercados financeiros, é um
dos melhores símbolos do tema
central do escritor: a conspira-
ção. No romance Cosmópolis, de
2002, e a partir da epígrafe toma-
da do poeta polaco Zbigniew Her-
bert («a unidade monetária
passou a ser a ratazana»), ela
toma a forma de um comporta-
mento inusitado do iene no mer-
cado de valores (mote para a de-
tonação do universo interno do
protagonista) ou de uma multi-
dão de ratazanas largadas pelos
activistas em restaurantes nova-
-iorquinos (a desregulação da
cosmopolis, a cidade universal e
da ordem). No centro, Eric tenta

libertar-se da sua própria condi-
ção, enquanto deambula por NY
(o presidente em visita, o funeral
de um rapper, múltiplas manifes-
tações; a cidade em estado de sí-
tio) na sua limusina com forro de
cortiça, fundo de mármore de
Carrara e epicentro de todas as
inovações tecnológicas. Com um
domínio quase perfeito dos rit-
mos, das sequências, dos diálo-
gos, do tom narrativo, DeLillo
trabalha em lume vivo o choque
de Eric com um outro homem:
com ele próprio e com aquele
que, por fim, o mata. Assimétri-
cos em si mesmos e um em rela-
ção ao outro, o homem e o mun-
do não conhecem nem ordem,
nem previsibilidade. É neste con-
texto que um impulso de destrui-
ção se torna um ato criativo.

DonDeLillo, umdospricipaisarautosdaanti-utopia
pós-moderna, escreveuCosmopolis

O
‘happy end’ está no ADN
do cinema americano.
Mesmo quando, no início

do mudo, a Warner, sob a batuta
dessegenialprodutorquefoiZan-
nuck, optou pelos filmes de
gangstersepelashistóriasfortes,
pelos personagens marginais e
pelos filmes sociais, contra a fá-
brica de sonhos cor-de-rosa que
era a MGM de Thalberg e do se-
nhor Mayer, o Bem tinha sempre
quetriunfar.Nãoeraapenasuma
imposição do Código Hayes, era
a própria matriz da sociedade
americana que, mesmo quando
criticava, o fazia sempre em

nomedosvaloressagradosdade-
mocracia, da justiça e, sobretudo
do predomínio do Bem. Griffith,
na legenda inicial de O Nasci-
mento de uma Nação, o filme
que marca o nascimento do cine-
macomoagrandeartenarrativa
do século XX, fez questão de o di-
zer expressamente, reclamando
para o ‘artista’ o direito de mos-
trar o Mal para o denunciar à luz
doBem,nemmaisnemmenosdo
que ‘o mesmo direito de que usa-
ram a Bíblia e Shakespeare’.

Murnau,aquemforamdados
em1927osmeiosquenãofo-

ram dados a nenhum outro rea-
lizador até Orson Welles, 12 anos
depois, teve que alterar o fim trá-
gicodeAurora,comojáhaviafei-
to com O Último dos Homens.
A geração dos anos 70 atreveu-se
ainverterestalógica(nalgunsfil-
mes, o mal passou a ser a polícia,
o establishment), sobretudo em,
Chinatown,dePolansky,emque
‘o mau da fita’ fica impune. Era a
herançaeuropeiae,sobretudo,do
pessimismo visceral da cultura
alemã que os grandes emigran-
tes (Preminger, Wilder e outros)
infiltraram no cinema america-

no, mas também de Hitchcock,
cujopessimismoerasempretem-
perado pelo humor e pelo espíri-
to redentor do conto de fadas.

VemistoapropósitodeProcu-
rem Abrigo, um filme sur-

preendente, o segundo à data do
jovem Jeff Nichols (34 anos), um
autor no sentido próprio do ter-
mo, que não hesita em fazer, nes-
tes tempos conturbados em que
nos encaminhamos cegamente
para ‘O Grande Desastre’, um fil-
me sem redenção, que acaba lite-
ralmente com o ecrã a negro:
nada nos poderá salvar. A mes-

triadeNicholséimpressionante:
a construção, o domínio do ‘tem-
po’,a justezadosactores,aperfei-
ção da banda sonora. Como em
Os Pássaros de Hitchcock, nes-
te filme genial não são, desta vez,
osmausquetriunfam,masoMal,
um mal metafísico, que paira so-
bre o nosso destino de um modo
inexorável.

Disse acima que Procurem
Abrigo era um filme sem

redenção. Não é verdade. Pro-
curem Abrigo é uma sublime
história de amor.

apvasconconcelos@gmail.com

O triunfo do Mal

Amestria de Nichols é
impressionante. Como
emOs Pássaros de
Hitchcock, no genial
Procurem Abrigo não
são osmaus que
triunfam, mas oMal,
ummal metafísico,
que paira inexorável
sobre o nosso destino.
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