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RICHARD CORLISS - Emeryville

Remy, um rato comum com alma de gourmet,
conseguiu chegar à cozinha do restaurante Gus-

teau, em Paris, que já viveu dias de glória. Ali, segun-
do Ratatouille, o novo filme da Pixar, ele poderá criar

pratos soberbos - basta encontrar um aliado humano.
Sua única opção: um ajudante inexperiente chamado Lin-

guini. Obedecendo à lógica dos filmes de animação, Remy
entende as palavras do garoto, mas Linguini não sabe

falar em língua de rato; portanto, os dois se comunicam
por meio dos meneios de cabeça de Remy e de expressões

como franzir a testa. De algum modo, o garoto acaba por
entender o recado. "Não sei cozinhar...", diz Linguini, e o roedor

faz sinal negativo com a cabeça. "Mas
você sabe?" Remy responde com um

gesto francês eloqüente a ponto de
dizer muitas coisas. Primeiro, um

modesto: "Sim, um pouco." De-
pois: "Bem, não quero me ga-

bar, mas na verdade sou pro-
fissional." E o mais impor-

tante: "Acredite-me. Jun-
tos faremos mágica na

cozinha."
Charlie Chaplin e

outros grandes
comedian-

tes dos filmes mudos sabiam expressar
as mais profundas e sutis emoções por
meio do gestual. Remy também. Nas
mãos do diretor Brad Bird e de seus ta-
lentosos animadores, é um verdadeiro
Shakespeare do encolher de ombros. A
flexibilidade com que Remy vai do mun-
do dos roedores para o dos humanos dá
a Ratatouille a mesma credibilidade vis-
ta em clássicos da Pixar como Toy story,
de John Lassetter, Procurando Nemo, de
Andrew Stanton, e Os incríveis, de Bird.

Assim como outros pixarianos, Bird
segue a cartilha de Walt Disney. "Num
mundo de fantasia onde os animais fa-
lam, como eles falam? Esse é o segredo
da animação de personagens. Embora

seja algo completamente inacreditável,
as pessoas investem nisso", ele diz. "Se
fizermos o nosso trabalho aqui, o pú-
blico vai se identificar e investir num
rato." É por isso que as crianças criati-
vas da sede da Pixar, que parece feita
de Lego, em Emeryville, subúrbio de
San Francisco, perceberam que os fil-
mes, especialmente os de animação, não
são meras imagens falantes. São filmes
animados e emocionados. E, se você não
tiver coração, também não haverá arte.

Há bastante de ambos nessa história
de um rato-fora-dos-esgotos, que acaba
de chegar aos cinemas dos Estados Uni-
dos (e tem previsão de estréia no Brasil
para 6 de julho). Pois Remy (brilhante-



mente dublado pelo comediante Patton
Oswalt) é o básico outsider. Mesmo em
família, ele se sente um connoisseur en-
tre filisteus da gastronomia. Eles são
rudes e limitados, e se satisfazem com
lixo. Remy é um discípulo do famoso e
falecido chef Gusteau (Brad Garrett), e
seu mantra é "qualquer um pode cozi-
nhar". Depois de se perder de sua enor-
me família, ele chega ao antigo restau-
rante de Gusteau, agora administrado
pelo egoísta e calculista Skinner (lan
Holm). Mas a imaginação culinária de
Remy, colocada em prática por Lingui-
ni (Lou Romano) e pela atraente sous-
chef Colette (Janeane Garofalo), vai re-
erguer a reputação do lugar... desde que
Remy continue bem escondido e Lin-
guini não seja presa das maléficas ar-
madilhas de Skinner.

Do momento em que Remy aparece,
com estardalhaço, ao final feliz, Rata-
touille demonstra o brio e a profundi-
dade que colocaram a Pixar muito aci-
ma dos outros estúdios de animação. A
enchente que separa Remy de sua fa-
mília é turbulenta, maravilhosamente
coreografada e tem a emoção dos fil-
mes de ação. A amizade e
a camaradagem entre
Remy e Linguini crescem
naturalmente, sem clamor
ou truques - o que é um
grande feito, considerando
o quanto o rapaz pode ser
denso e desajeitado. A qua-
lidade tonai é muito im-
pressionante para um fil-

me com tecnologia CGI (imagem em
computação gráfica). O visual mais co-
mum, duro e plástico, é substituído por
imagens suaves e suculentas dos fins
de tarde em Paris.

Ratatouille começou com a premissa
do diretor original do filme, Jan Pinkava.
"Quando soube dessa idéia sobre um rato
que quer ser um grande chef, conta Las-
seter, "pensei, 'Uau, essa é a história de
peixe fora d'água mais radical que já ouvi'.
Insistir em sua paixão criativa contra to-
dos dizendo 'não, você não pode fazer
isso' - essa era uma idéia sensacional."

Esse deveria ser o primeiro longa as-
sinado por Pinkava, o diretor tcheco do
curta vencedor do Oscar Geri's game, da
Pixar. Mas depois de alguns anos, diz Las-
seter, "não estava funcionado. A lideran-
ça e a visão da história não estavam lá".
Bird, que ficou afastado um ano das reu-
niões sobre Ratatouille enquanto finali-
zava Os incríveis, voltou para o grupo
cheio de idéias para a história. Por fim,
assumiu o projeto, e Pinkava, que recebe
o crédito pela história, saiu da empresa.

Decisões difíceis se impõem aos pi-
xarianos, assim como as exigências do

mercado que eles tentam ignorar. O tí-
tulo, por exemplo: pronuncia-se ra-ta-
tu-i e faz referência a um cozido de ve-
getais do Mediterrâneo que nem todo
mundo conhece e quem conhece pode
não dar importância. E também...
bom... ratos. Eles são figuras que dão
medo e nojo, e a equipe de Bird não os
embelezou. Embora o pêlo de Remy te-
nha um adorável tom de azul, e ele ande
sobre duas patas boa parte do tempo,
ele é claramente um rato, muito mais
semelhante à sua espécie do que a um
certo rato da Disney - com calção ver-
melho, luvas brancas e sapatos amare-
los. Além disso, há as parcerias de mar-
keting, que significam mais dinheiro e
promoção gratuita. Como pergunta
Brad Lewis, produtor de Ratatouille,
com um floreio retórico: "Que empresa
de alimentos gostaria de ser parceira
de um filme sobre um rato?"

As cadeias de hambúrguer deveriam
rever essa relutância, pois a comida em
Ratatouille parece verdadeira para comer,
e saborear. Credite isso a Sharon Calahan,
diretora de fotografia (iluminação). "Sa-
bia que precisaríamos de mais ferramen-
tas para fazer a comida", diz essa artista
e técnica. "O translúcido de uvas e uvas
passas é diferente. Líquidos e molhos são
difíceis. O pão foi um grande desafio, de-
vido a sua natureza porosa."

Também há uma natureza porosa na
estrutura de poder da empresa. A troca
de idéias e a convivência são a raiz da
chamada cultura da Pixar. O estúdio tem

métodos de trabalho mais pareci-
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FANTASIA Remy, o herói roedor, quebra alguns pratos, mas faz outros deliciosos

dos com os das empresas ponto-com do
vizinho Vale do Silício do que com os da
indústria cinematográfica em Los Ange-
les. Para começar, todos que trabalham
lá, dos executivos aos cozinheiros do Luxo
Café (experimente o excelente sushi), são
incentivados a ter aulas de cinema e fa-
zer um curta-metragem. Isso faz parte
da crença do presidente da Fixar, Ed Cat-
mull, em "aprendizado por toda a vida".

A maioria dos diretores de filme tem
contratos individuais com seus estúdios.
Os diretores da Pixar são funcionários da
companhia e contribuem para todos os
projetos do estúdio. O chamado Banco
de Idéias - Lasseter, Bird e Stanton, jun-
to com os diretores Lee Unkrich, Bob
Peterson, Brenda Chapman, Pete Docter
e Gary Rydstrom, além de um recruta
recente, o roteirista de Pequena miss
Sunshine, Michael Arndt - se reúne re-
gularmente para trocar idéias e, diz Las-
seter, "se ajuda mutuamente a fazer es-
ses filmes. Somos muito honestos".

E não há nenhu-
ma divisória aparen-
te entre trabalho e
diversão. Muitas ve-
zes, diz Lewis,

ele tem de forçar as pessoas a irem para
casa. "Esse é o primeiro e único emprego
de muita gente aqui", diz Bird, que, como
diretor do filme de animação de 1999 O
gigante de ferro e um dos desenvolvedo-
res de Os Simpsons, é um dos raros che-
fões da Pixar que vieram de fora. "Acho
que eles têm a ilusão de que as coisas
são boas assim em todo lugar."

A fonte dessa atmosfera vibrante e
amistosa é Lasseter, o sujeito rechonchu-
do (qualquer cartunista o desenharia em
dois segundos e três círculos)
com uma fraqueza por camisas
havaianas de cores berrantes. Em
meados dos anos 1980, esse re-
negado da Disney começou a fa-
zer curtas de animação compu-
tadorizada, um dos quais, Tin
toy, ganhou um Oscar seis anos
antes de Lasseter finalizar o pri-
meiro longa da Pixar, Toy story,
de 1995. O filme mudou a história da
animação, como Walt Disney havia feito
em 1937 com Branca de Neve e os sete
anões. Assim como Walt em seus geniais
primeiros anos, Lasseter viu que o segre-
do de um filme de animação são a histó-

ria e os personagens - e o inimigo da

inovação é a complacência. "Temos re-
ceio de virar um estúdio em que agimos
como se soubéssemos o que estamos fa-
zendo quando na verdade não sabemos."
Bird concorda: "Para o bem e para o mal,
a Pixar sempre vai nadar até o fundo e
tentar descobrir como não se afogar. Ado-
ro isso neste lugar."

Quando começa a trabalhar num fil-
me, Bird procura a idéia central. Nesse
caso: "Cozinheiros dão, os ratos tomam.
No mundo há pessoas que dão e há pes-
soas que tomam. Cozinhar, alimentar
as pessoas, é um ato de doação. Toda
arte em seu melhor é um ato de doação
que continua a ocorrer enquanto essa
arte for consumida. Já com a comida,
você a dá para que alguém a aprecie."

Perto do fim do filme, Remy serve
sua especialidade para Anton Ego (du-
blado por Peter 0'Toole), um crítico gás-

"Para o bem e para o mal,
a Pixar sempre vai nadar até
o fundo e tentar descobrir como
não se afogar. Adoro isso"
BRAD BIRD, diretor de Ratatouille

tronômico tão severo que é famoso en-
tre os chefs aterrorizados de Paris como
o Comedor Implacável. Ego coloca uma
garfada na boca e num instante memó-
rias adoráveis - de sua querida mãe lhe
servindo uma comida deliciosa - se tra-
duzem em seu rosto. Como Bird des-
creve o momento: "Os olhos dele exa-
minam o prato como se dissessem, 'É
isso? Sim, é isso. Amo comida de novo.
Era disso que sentia falta'." Um sabor
maravilhoso pode humanizar qualquer
misantropo, até mesmo um crítico.

Esse é o efeito que uma pitada de Ra-
tatouille, ou quase todo filme da Pixar,
pode ter no público. Ele nos leva de volta
às maravilhas das animações da nossa
infância e nos faz acreditar, todos nós.

Com reportagem de Rebecca Winters
Keegan, em Emeryviüe
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