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Nos últimos anos, a associação do nome de Pedro Almodóvar ao sucesso do cinema espanhol 
tornou-se quase automática. Sendo assim, queixos caíram ao redor do mundo quando “Má 
educação”, o mais recente filme do cineasta, ficou fora da disputa pelo Oscar de melhor filme 
estrangeiro. O representante espanhol na festa de fevereiro de 2005 será “Mar adentro”, dirigido 
por Alejandro Amenábar, cuja último trabalho tinha sido o assustador “Os outros”, thriller 
estrelado por Nicole Kidman. Se o filme de Almodóvar toca no delicado assunto da pedofilia entre 
os sacerdotes da Igreja Católica, o de Amenábar se aventura por um tema ainda mais polêmico: a 
eutanásia.  
 
“Mar adentro” é inspirado na vida e na obra de Ramón Sampedro, um marinheiro galego que fica 
tetraplégico ao mergulhar de uma pedra e passa 30 anos numa batalha contra Justiça, família e 
opinião pública para dar cabo de sua própria vida. No último Festival de Cinema de Veneza, o 
filme deu sinais de que poderia levar a melhor sobre “Má educação” ao arrebatar três dos quatro 
prêmios principais, incluindo o especial do júri e o de melhor ator para Javier Bardem. Uma 
grande ironia do destino, já que Bardem, que interpreta Sampedro, tornou-se conhecido fora da 
Espanha com uma ajuda preciosa de Almodóvar, no papel de um paraplégico adúltero em “Carne 
trêmula” (1997).  
 
Ramón fazia sucesso com as mulheres  
 
O caso de Sampedro despertou atenções nos quatro cantos do mundo quando, em 1998, o 
espanhol suicidou-se diante de uma câmera de vídeo, ingerindo cianeto de potássio diluído em 
água logo depois de passar uma carraspana nos juízes que sequer o deixaram se expressar nas 
audiências em tribunais. Ele também escreveu uma autobiografia e um dos exemplares acabou 
parando nas mãos do diretor.  
 
— Fiquei impressionado ao ver que Ramón escrevia de forma sublime, sem sentimentalismos, por 
exemplo. Descobri também detalhes sobre sua vida que não tinham sido divulgados na época de 
seu suicídio, sobretudo que, mesmo mexendo apenas a cabeça, Ramón era um homem que fazia 
um sucesso danado com as mulheres. Porque as ouvia e as entendia, algo raro num país machista 
como a Espanha — explica Amenábar, numa rodada de entrevistas para a imprensa internacional 
em Londres, no fim de novembro.  
 
Sua paixão pelo projeto não se resumiu apenas à direção. Almenábar escreveu o roteiro de “Mar 
adentro” e ainda foi co-responsável pela produção, assinando também a trilha sonora e a edição 
do filme. Ele só não quis assumir uma responabilidade: a de julgar as intenções de Sampedro.  
 
— Eu acho que tentaria continuar vivendo, mas como posso julgar Ramón? Não fui eu quem 
passou 30 anos deitado numa cama, dependendo da ajuda dos outros para as tarefas mais 
básicas da vida. Quem sou eu para dizer como alguém deve reagir numa situação dessas? — 
questiona o diretor.  
 
Bardem teve que raspar as sobrancelhas  
 
Javier Bardem, que também participou das entrevistas promocionais em Londres, talvez seja a 
pessoa envolvida no projeto com mais aval para falar sobre o sofrimento de Ramón Sampedro. 
Afinal, o ator não apenas teve que passar três meses de filmagem em cima de uma cama como 
ainda precisou se submeter a uma torturante rotina de maquiagem. O filme se passa nos últimos 
meses de vida de Sampedro, então com 55 anos. O ator tinha 33 anos quando o interpretou. A 
transformação é notável, sobretudo no envelhecimento, mas Bardem precisou ficar à disposição 
dos maquiadores por pelo menos quatro horas por dia.  
 



— Era um desespero. Alguns produtos faziam minha pele coçar e queimar. Pior foi ver minhas 
sobrancelhas raspadas. Mas não posso realmente me queixar muito, pois a maquiagem foi 
responsável por pelo menos 50% do sucesso do personagem — afirma Bardem, num ataque de 
modéstia.  
 
Fã do cinema latino-americano (diz ter adorado “Diários da motocicleta”), o ator espanhol diz que 
gostaria de um dia trabalhar com Walter Salles Jr. Um privilégio que não seria pioneiro em sua 
família, ainda que de maneira indireta: sua mãe dublou a voz de Dora, o personagem de Fernanda 
Montenegro em “Central do Brasil”, na versão espanhola do filme. 
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