








G|uillermo Del Toro não gosta de crianças." Talvez fosse essa a conclusão de
| algum olhar mais desatento sobre seus filmes. Em Mutação, sua primeira
experiência em Hollywood, dois moleques abelhudos são estraçalhados por

uma criatura monstruosa - na verdade, uma barata superevoluída. No já clássico A
Espinha do Diabo, é um garoto órfão que tem de descobrir a verdade por trás do
fantasma de outro menino - sem falar do massacre infantil causado por bomba no
clímax do filme. O Labirinto do Fauno, fábula moderna que papai Walt Disney
certamente reprovaria para exibição pública, coloca nos ombros de outra criança, a
pequena Ofélia, a responsabilidade de encontrar, sozinha, seu lugar no mundo - isso
se a pólvora da guerra civil espanhola não lhe abreviar a vida antes.

Longe de "não gostar", porém, o que se percebe é que Del Toro deposita confiança
tremenda em seus protagonistas infantis - e O Labirinto do Fauno é sua prova mais
contundente. O filme, na verdade, oferece outra visão de um mesmo conflito. "A Espinha
do Diabo, como trazia o ponto de vista de um menino, seria o 'filme-irmão' de Fauno",
explica o diretor. "Fauno é o 'filme-irmã' por concentrar-se na visão de uma menina. Mas
são filmes que se completam." A menina, Ofélia (Ivana Baquero), é levada, com a mãe,
para o coração do campo de batalha entre
Exército e rebeldes durante a ditadura Fran-
co, na Espanha. Ao lado da base militar
que passa a chamar lar, as ruínas de um
labirinto a levam a um fauno e à revelação
de sua verdadeira natureza: ela é a reencar-
nação da princesa de um reino subterrâ-
neo que precisa cumprir três tarefas para se
mostrar digna de sua herança. "Em situa-
ções-limite, a criança cria um mundo de
fantasia para buscar refúgio quando a rea-
lidade se torna muito dura", explica Del
Toro. "É o contraste de uma realidade
brutal com a inocência infantil, e reflete
parte de minhas próprias angústias e de
como eu lido com as coisas a meu redor
quando faço um filme."

O Labirinto do Fauno, por sinal, pode
representar um reconhecimento artístico
mais amplo para Del Toro, que equilibra
seu trabalho no cinemão mainstream
americano (Blade 2, Hellboy) com obras
mais pessoais - nas quais ele imprime sua
marca do fantástico em ambientes estra-
nhamente familiares. Louvado no Festi-
val de Toronto e em Cannes, e aplaudido
na Mostra Internacional de São Paulo,
Fauno pode significar sua total indepen-
dência da indústria ianque - mesmo que
isso não esteja em seus planos: seu próxi-
mo longa será Hellboy 2: the Golden Army,
que levará o diretor de volta ao mundo
fantástico do personagem dos quadri-
nhos. "Eu tenho fascínio por contos de
fadas, e enxergo Hellboy como um lado
mais sombrio dessas histórias", conclui.
"Só espero usar o que aprendi ao fazer o
primeiro filme para que possa reinventar
o personagem, e não só continuar suas
aventuras, no segundo."

Por que colocar crianças em
filmes tão violentos, como A Espinha
do Diabo e O Labirinto do Fauno?

É a melhor maneira de sobrepor a bru-
talidade da guerra e a inocência incondi-
cional. Quando você vê uma criança num

filme, não existem meias-verdades: elas são
o que são. Mas não faço isso para chocar
ou coisa parecida.Os filmes que você ci-
tou são contos de fadas, talvez mais fiéis
ao espírito dos contos de fadas tradicio-
nais do que suas versões infantis mais po-
pulares. E essas histórias servem, no míni-
mo, para que as crianças aprendam algo.
Por isso elas também são os protagonis-
tas: para que exista total identificação.

Para você é melhor trabalhar na
Espanha em seus próprios projetos
ou fazer uma superprodução
hollywoodiana?

Uma coisa ajuda a outra. Eu tenho as
histórias que quero contar, e pode haver
a percepção de que elas são mais sofisti-
cadas. Por outro lado, tenho vontade de
dirigir tramas mais aceleradas, mais fan-
tásticas. Acho que filmes como Blade 2 e
Hellboy ajudam a satisfazer esse sujeito

que tenho em mim (risos), e ao mesmo
tempo fico mais motivado para contar

as minhas histórias.

Por isso você vai fazer Hellboy 2...
Não só por isso, mas também por-

que adoro o personagem. Acho que Mike
(Mignola, seu criador) não só tem uma
inteligência excepcional, como sua sen-
sibilidade como artista é muito parecida
com a minha. Ele bebe das mesmas fon-
tes para posicionar Hel/boy e isso me es-
timula como artista. Agora, não tenho
interesse em tocar projetos por enco-
menda, que eu não tenha nenhuma
identificação ou como interferir criativa-
mente. Olha um exemplo: recebi a pro-
posta de dirigir a adaptação de Halo, que
é um jogo muito popular. Mas onde eu

poderia criar? Os donos de Halo já sa-
bem o que fazer e o que não fazer com
sua série, os fãs são cães raivosos diante
de qualquer mudança ensaiada. Não me
interessa dirigir um filme assim.

Mas você vai produzir filmes assim...
Ah, mas minha contribuição é diferente, é basicamente não deixar que o personagem

original seja distorcido e é encontrar a pessoa certa para fazê-lo. Veja o caso de Deadman
(personagem fantasmagórico da DC, batizado Desafiador no Brasil). É um sujeito que foi assas-
sinado e ganha uma segunda chance para, como espírito, descobrir quem foi seu assassino -
ao mesmo tempo em que transita em nosso plano e nos mundos do além. É um personagem
fascinante! E não descartei a possibilidade de eu mesmo estar atrás da câmera.

Roberto Sadovski





J
uatro países e, no mínimo, seis
idiomas diferentes compõem o
caldeirão cultural que é Babel, o

ioso drama dirigido por Alejandro
González Inárritu. O filme aprofunda
os temas de seus longas anteriores,
Amores Brutos (2000) e 21 Gramas (2003):
a dificuldade de contato e comunica-
ção e a desumanização das relações en-
tre as pessoas no mundo moderno. As
diversas tramas se costuram a partir de
um inócuo ato de generosidade - a
doação de um rifle de caça - que gera
tragédias de repercussões globais, en-
volvendo personagens tão díspares
quanto um casal de americanos perdi-
do no Marrocos, um clã de simples
camponeses marroquinos, uma senho-
ra mexicana que trabalha nos EUA, e
pai e filha japoneses. É o tal efeito
borboleta em escala multicultural.

Em viagem pelo Marrocos, o casal
Richard (Brad Pitt) e Susan (Cate
Blanchett) tenta costurar um casamen-
to em frangalhos fazendo turismo étni-
co. Lá mesmo, o criador de cabras
Abdullah (Mustapha Rachidi) dá um
rifle a seus filhos para que protejam o
rebanho dos coiotes. Nos EUA, a imi-
grante ilegal Amélia (Adriana Barraza)
cruza a fronteira com o México para
comparecer ao casamento do filho, le-
vando consigo as crianças americanas
que toma conta. Enquanto isso, no Ja-
pão, a menina surda-muda Chieko
(Rinko Kikuchi) tenta vencer seu isola-
mento e frustração com o suicídio da
mãe jogando-se nos braços de qualquer
garoto ou homem que encontra pela
frente. Aparentemente isoladas, essas
pessoas terão suas histórias interligadas
em Babel, o componente atual da obses-
são mexicana pelo que está acontecen-
do com a alma da própria humanidade
e um dos grandes favoritos a indicações
para o Oscar 2007.

Em entrevista sobre 21 Gramas, você disse que cometeu os mesmos erros que
havia feito em Amores Perros. Considera tê-los evitado em Babel?

Acho que filmes imperfeitos permanecem vivos por mais tempo. O filme sem erros seria
feito por uma máquina. Minha obra é pessoal porque tem as minhas imperfeições, como
realizador e pessoa. O curioso é que quando leio uma resenha que fala de algo errado em
meus longas, o sujeito geralmente não nota aquilo que sei que saiu errado (risos). Mas
ainda sonho em fazer um grande filme, uma obra "perfeita", ou o mais próximo disso.

De todos os núcleos dramáticos, qual.deu mais trabalho para filmar?
O primeiro arco, no Marrocos. Eu cheguei lá com apenas Brad (Pitt) e Cate (Blanchett),

sem o elenco local escolhido. Tive de rodar as comunidades até encontrar gente adequada
aos papéis. Quase desisti, quase cancelei o filme. Lá vivemos realmente o tema de Babel: a
dificuldade de se comunicar com o próximo. Anunciei para a equipe que aquilo que está-
vamos passando era exatamente a mensagem do filme.

Creio que o núcleo mexicano tenha sido o mais tranqüilo...
Por acaso, não foi. A parte do deserto foi muito difícil. As crianças ficaram muito assus-

tadas na filmagem noturna e cinco pessoas da equipe foram parar no hospital. E no Japão
passamos por dificuldades também. Como não tínhamos permissão para filmar na rua,
chegamos a ser perseguidos pela polícia.

No ano passado, o vencedor do Oscar,

verdade é que nunca me sentiria muito
próximo a um projeto desses. Talvez se eu
precisar pagar meu aluguel (risos).

Das novas gerações de cineastas
mexicanos, quem o impressiona?

Carlos Reygadas, de japón e Batalla en
El Gelo. Ele é supertalentoso.

Você anunciou que Babel fecha um
ciclo em sua filmografia. Qual será seu
novo projeto?

Por enquanto tenho idéias sobre perso-
nagens e situações. Só sei que será um pro-
jeto bem mais complicado que Babel, não
dá para adiantar mais nada.

André Cordirro

Crash, falava do isolamento e da
dificuldade de conexão entre vários
tipos humanos. Babel não seria uma
abordagem globalizada dos temas
levantados por Crash?

Meu discurso é bem diferente de Crash.
Crash é um longa racista sobre racismo.
Babel não julga seus personagens. Espero
que meu filme jamais seja associado com
Crash, do qual desgosto profundamente.
Quem conhece meu trabalho e minha
filmografia, especialmente Amores Brutos,
sabe que não há como comparar Babel
com Crash.

Dos três amigos, dois já fizeram
filmes de apelo fantástico e
hollywoodiano (Blade/Cu///ermo e
Harry Potter/Cuarón). É um gênero
que gostaria de se aventurar?

Pode ser que seja bem divertido, mas a
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C live Owen entra
numa cafeteria e
nem passa os olhos

pela TV. No noticiário, a
tragédia que estava abalan-
do o mundo: a morte de
Diego Rivera, o ser humano
mais jovem da Terra. O as-
sassinato do argentino é a
gota d'água nas pretensões
de sobrevivência de nossa
raça. Ali, finalmente desper-
tamos para o fato de que
todos nós vamos morrer em
cerca de 50 anos, que nossas
casas estarão desabitadas, as
estradas ficarão vazias e nos-
sos corpos, apodrecendo.
Owen, ou melhor, Theo,
parece conformado, compra
seu café e sai andando pelas
ruas de Londres. A câmera
acompanha seus passos
como se registrasse um
documentário tedioso sobre
um funcionário público al-
coólico. A explosão na
cafeteria na qual estava há
alguns segundos parece tes-
tar seus nervos, mas ele se
mantém impassível. Nem
mesmo seu ônibus, cercado
por grades de proteção para
evitar a dezena de coquetéis
molotov jogada contra ele,
o abala. Nem deveria.
Estamos na Inglaterra de
2027... e estamos testemu-
nhando o fim do mundo.

Na verdade, de acordo
com o diretor Alfonso
Cuarón, você nem mesmo
precisa viajar no tempo para
saber que está testemunhan-
do o fim do mundo em Fi-
lhos da Esperança. "Quando
alguém me diz que enxerga
essa visão desolada do futu-
ro, eu acredito que é uma
visão do presente", alerta o
cineasta, durante a divulga-
ção do longa no último Fes-
tival de Veneza. "É uma vi-
são potencializada por tudo
o que exploramos aplicado
num microcosmo que seria



a Inglaterra. Então
é uma realidade
exagerada para
aqueles que têm
uma vida confortá-
vel, mas infeliz-
mente não há ne-
nhum exagero para a maior parte da humanidade." Clive Owen, que aparece
em cada frame da produção, concorda com seu cineasta. "As pessoas se
enganam a respeito desse filme", diz em entrevista a Total Film. "Elas acham
que é uma ficção científica futurística, mas não é nada disso. É uma história
de alerta sobre o que está acontecendo hoje."

Não é preciso ser nenhum estudioso de sociologia para entender o que
ambos querem dizer. Ao retratar uma Inglaterra com uma política fascista de
controle de imigração (com direito a campos de concentração) e um mundo
sujo, de tecnologia avançada para alguns, Cuarón enxerga a política de medo
utilizada por países de primeiro mundo contra imigração e antecipa até mesmo
o famoso muro aprovado por
George W. Bush na fronteira dos
Estados Unidos com o México. É
uma espécie de documentário do
que pode ser nossa sociedade daqui
a 25 anos. Para isso, o mexicano
não poupou o estilo documental,
inspirado por A Batalha de Argel,
clássico de Gillo Pontecorvo, e se-
qüências de luta exaustivas e sem
cortes. "Há costuras invisíveis", brin-
ca Owen sobre as cenas mais tensas
e impressionantes do cinema em
2006. A direção só vai para o lado
mais otimista quando Theo aceita
levar uma mulher grávida (Claire
Hope-Ashitey) para fora do país.
"Ela é imigrante. Você acha que o
governo permitirá que uma imi-
grante seja a mãe do primeiro bebê
em dezoito anos?", questiona
Julianne Moore, a ex-esposa do bu-
rocrata e líder de um grupo rebelde.
Apesar da missão direta, a questão
não é tão simples. E aí entramos
ainda mais na genialidade do rotei-
ro de Cuarón e Tim Sexton, que
explora os interesses de minorias, a
crueldade do individualismo e a
força nas mãos dos desesperados.
Filhos da Esperança é um filme pesa-
do, mas usa uma forma digerível (a
central do governo é a usina utiliza-
da pelo Pink Floyd em The Wall),
efeitos especiais de deixar Harry
Potter com inveja e, acima de tudo,
o poder do cinema para entender-
mos o presente e evitar o futuro.
Rodrigo Salem

Depois de Harry Potter e o Prisioneiro de
Azkaban, você buscava algo, digamos, mais
sério para dirigir?

A verdade é que o roteiro de Filhos da Esperança
estava pronto antes de Harry Potter e simplesmente
não decolou. Então fiz O Prisioneiro de Azkaban e foi a
época mais bonita de minha vida, e também me aju-
dou bastante com Filhos da Esperança porque escrevi
o roteiro em Londres. Por causa de Potter, vivi na In-
glaterra por dois anos, o que foi importante para en-
tender a dinâmica social inglesa.

Como assim?
Quando você trabalha em um país em vez de só

visitá-lo, você se envolve em dinâmicas sociais funda-
mentais para entender o lugar. Em Londres, eu com-
preendi melhor alguma idiossincrasias dos ingleses.

A questão dos imigrantes toma grande parte
de Filhos da Esperança. Isso ganhou tanto peso
porque você observou o que estava
acontecendo a seu redor na Inglaterra e em
outras partes do mundo?

Apesar de a história se passar na Inglaterra, nunca
almejei fazer um filme sobre o Reino Unido. O que
aconteceu foi meu interesse na premissa do livro de
PD James. No começo, não conseguia enxergar o lon-
ga que poderia fazer a partir do livro, mas aquela pre-
missa não saía de minha cabeça. Quando enxerguei o
filme em minha mente, percebi que fora porque o tema
do livro dava uma oportunidade incrível para falar so-
bre o estado das coisas no mundo de hoje.

Então, embora o longa se passe num futuro
próximo, você não enxerga Filhos da Esperança
como ficção científica?

Não. Eu nunca tive interesse em rodar uma ficção
científica. Não queria especular sobre o futuro. Meu
interesse era tentar explorar o presente. Uma vez que
tinha isso definido isso com meu co-roteirista, Tim
Sexton, nos perguntamos: "Ok, o que está moldan-
do a primeira parte do século 21 ?". E ninguém preci-
sa pesquisar a fundo para se dar conta de que a imi-

gração é o aspecto fundamental que definirá o novo século e isso era nosso ponto de partida. E foi
aí que escrevemos a estrutura principal da história.

O filme mostra a Inglaterra comandada por um governo totalitarista e pinta um
quadro muito pessimista, com políticos como figuras distantes, vivendo sem conexão com
as pessoas que eles representam...

Sim, não vejo a democracia como um problema, o problema são os políticos e a ideologia. E o
filme é sobre esperança e fé. Quando a esperança desaparece nas pessoas, o vácuo tem de ser
preenchido - e geralmente é a ideologia que toma seu lugar. Eu não acredito em soluções políticas
simplesmente por elas serem tomadas por políticos. Acho que existem, sim, políticos honestos no
mundo, mas para que eles sejam bem-sucedidos eles têm de entrar no jogo político. Também não
acredito em ideologias, mas não perco a esperança e creio que a única solução reside na evolução
da compreensão do homem, de seu espírito. Filhos da Esperança é um filme otimista.

Mas você acha que ele oferece uma visão desolada do futuro?
É uma realidade exagerada para aqueles que têm uma vida confortável, mas infelizmente não

há nenhum exagero para a maior parte da humanidade. Mas, como eu disse, acredito que meu
filme seja otimista.*
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Text Box
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