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Eu queria filmar um romance de Patricia Highsmith desde que, pela 
primeira vez, li uma obra dela. Isto aconteceu vai agora fazer dez 
anos. Cada novo romance foi um acontecimento. Em A Angústia do 
Guarda-Redes Diante do Penalty, Josef Bloch vai, no começo do filme, 
a um cinema, onde trava, depois, conhecimento com a rapariga da 
bilheteira que, mais tarde, matará. No cartaz luminoso lê-se, em 
grandes letras: «O falsário indeciso» (The tremour of forgery). Não 
era ainda o filme, mas o livro de Highsmith que eu li naquela altura, 
em Viena, durante as filmagens. Para mim, as histórias dela exalam 
um fascínio que eu geralmente só conheço no próprio cinema, mas 
não em livros. Uma surpresa. As suas figuras interessam-me de modo 
muito forte e imediato. Delas nascem as histórias de Highsmith, não
ao contrário, como geralmente acontece nos «policiais» onde as 
figuras são impulsionadas pelo decorrer da história e da acção, mas 
mais em função delas do que o seu ponto de partida. Aqui, as histórias 
nascem de medos e de pequenas cobardias e erros muito pequeninos 
que todos conhecemos tão bem, que mal reparamos que existem 
em nós mesmos. Com a leitura destes romances, tornamo-nos mais 
atentos a nós mesmos. De uma pequena e inofensiva mentira, de uma 
ilusão agradável sobre si próprio, nasce gradualmente uma história 
perversa, um remoinho ao qual não nos podemos subtrair, porque 
o compreendemos demasiado bem. Poder-se-ia passar connosco. 
Por isso, estas histórias são tão verdadeiras; por isso, elas ocupam-se 
directamente da verdade, apesar de toda a ficção. Tratam do facto 
de que as pequenas cobardias são o mais ameaçador: a indulgência 
mediana que temos para connosco próprios e para com os outros. 
Mais a mais, as histórias dela não psicologizam. Pelo contrário, 
ocupam-se da psicologia apenas empiricamente e sem explicações. 
Não derivam de nenhumas leis. Aqui, é tudo uma singularidade,
e cada um é singular, sem exemplo e sem generalização.

Isto tem muito a ver com o meu trabalho, que eu entendo mais 
como documental do que como manipulador. Gostaria que os meus 
filmes tratassem do tempo em que eles nascem, das cidades, das 
paisagens, dos objectos, de todos os que trabalham comigo, de mim. 
Ripley’s Game deixou-me este espaço de manobra. Porque também 
já está contido no modo de trabalho de Highsmith. Julgo, por isso, 
que permaneci afinal próximo do livro, ainda que me tenha também 
afastado muito. Não há «a adaptação cinematográfica». Há duas 
coisas essencialmente diferentes: livros e filmes. Pode existir neles
a mesma «atitude» para com as coisas, mas não as mesmas coisas. 
A vida de Jonathan é virada do avesso. Ele mesmo é virado do avesso. 
Será aquele que ele sempre pensou ser, ou terá em si ainda um outro? 
De que é ele capaz? É determinado pela sua vida, pela sua família, 
pela sua profissão? Quem é ele face à morte? Será mesmo alguém?
E Tom Ripley, que oscila entre a América e a Europa como outros
do emprego para casa? Que é que isso faz dele? «Cada vez sei menos 
quem sou ou quem é um outro qualquer», murmurou uma vez para
o seu gravador. 

Nenhuma outra forma narrativa se ocupa da ideia da identidade de 
modo mais penetrante e legítimo do que o filme. Porque nenhuma 
outra linguagem está em posição para discorrer, ela própria, sobre 
a realidade física das coisas. «A possibilidade e o sentido da arte 
cinematográfica residem no facto de cada um aparecer como é».

Tão patética quanto é, a frase de Béla Balázs também é correcta.
A leitura dá-me vontade de ver um filme. Ou de imaginar um filme. 
Colocar filme numa câmara e «apanhar» alguma coisa. A ideia da 
identidade é, por isso, nova, porque já não é evidente. As mulheres 
parecem-me frequentemente já saber mais sobre ela do que os homens. 
E as crianças, de quem ainda nada foi dito. O cinema trará tudo isto à luz. 
Todos os filmes são políticos. Antes de mais, porém, aqueles que de 
modo algum o querem ser: os «filmes de entretenimento». São os filmes 
mais políticos que existem, porque exorcizam das pessoas a ideia de 
transformação. Tudo está bem como está, dizem, em cada plano. São um 
reclamo único das condições vigentes. Julgo que O Amigo Americano não 
se deixou apanhar por isso. É, na verdade, um «filme de entretenimento» 
e é empolgante. Porém, não confirma o vigente. Pelo contrário: tudo 
é transformável, tudo é aberto, tudo é ameaçado. O filme não tem 
conteúdos políticos explícitos. Porém, não é estupidificante.
Não faz das suas figuras títeres e, por isso, dos espectadores também 
não. Infelizmente, muitos dos filmes «políticos» fazem-no. 

Depois do último filme, Ao Correr do Tempo, que foi feito quase sem 
argumento e, sobretudo, sem «história», tive vontade de trabalhar 
dentro dos limites de uma história que outra pessoa tivesse escrito.
E embora eu estivesse familiarizado com as histórias da Patricia 
Highsmith, não me foi, porém, depois fácil mover-me aí: tudo se 
projectava para fora da história, sobretudo as figuras que queriam 
todas ir noutra direcção que não aquela que Highsmith traçara. 
Jonathan parecia querer ser menos tímido, Marianne menos fria, mas 
mais consciente de si própria, Ripley mais susceptível e não tão sem 
escrúpulos. Isto acabou por ter de novo como resultado que eu, durante 
as filmagens, trabalhasse todas as noites no argumento. Quando 
penetramos assim tão profundamente numa história de outra pessoa, 
notamos as suas fraquezas. E encontramos os pontos fortes. O súbito 
esclarecimento e a solução para uma cena consistiam por isso, muitas 
vezes, naquilo que sempre tinha estado em Ripley’s Game e que eu tinha 
simplesmente esquecido. 

Foi-me cada vez mais difícil nas filmagens, ao contrário do que sucede 
no romance, por exemplo, manter a história de fundo dos Mafiosi e 
da figura de Minot. Porque é que ele se imiscui e o que é que está em 
jogo? Este foi também o aspecto em que na montagem, depois, mais 
recuei. Senti, logo na primeiríssima leitura do livro, uma aversão pela 
Máfia e tentei depois torná-la mais compreensível para mim, na medida 
em que transferi o negócio deles nos casinos para a indústria de filmes 
pornográficos. Podia, pelo menos, imaginá-lo e sei alguma coisa sobre
a produção e distribuição de filmes. Distribuí, por essa razão, os papéis
de gangster quase todos por realizadores, porque estes são os únicos 
que dispõem da vida e da morte de modo descuidado, semelhante
à Máfia. Porém, apesar de tudo, isto continuou a ser um problema.
Penso que Highsmith também não se entendeu lá muito bem com isto, 
senão certamente que não teria, no fim, promovido tal carnificina,
só para novamente se livrar de todos aqueles que tinha convocado. 
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