
Jaye Davidson e Steph.n Roa, traídos
pelo desejo

•
Genialidade desconcertante
Em Traídos pelo Desejo: jogo de dubiedades e reviravoltas com amor, violência, desejo e lealdade
Cláudio Rocha

Uma mulher misteriosa capaz de
seduzir, ao mesmo tempo, um soldado
negro inglês e um terrorista do IRA
(Exército Republicano Irlandês), é o fio
condutor de um dos mais intrigantes
filmes exibidos neste ano, nos cinemas.
Traídos pelo Desejo, do diretor inglês
Neil Jordan - mesmo diretor de Mona
Lisa - arrebatou a critica e o público
norte-americano com seu jogo de dubi-
edades e reviravoltas, conseguindo o
inédito feito para um filme independen-
te: ser indicado para seis "Oscars". A
obra parte do pressuposto que amor,
violência, desejo e lealdade são partes
intrínsecas de uma mesma realidade.
Repleto de referências psicológicas, o
filme permite a Jordan exercitar sua
genialidade em situaçes inusitadas e
desconcertantes.

A fita supreendeu os norte-america-
nos, acostumados ao velho e insosso
"cinemão hollywoodiano". A produção
- de custo baixíssimo para os padrões
americanos, menos de US$5 milhões -

arrecadou mais
de US$60 mi-
lhões embilhe-
teria. Outro
destaque éaefl-
ciente trilha
sonora que in-
clui um antig9
sucesso dos
anos 60, The
Crving Game
que, além de
emprestar ao
filme o título, possibilitou a volta triun-
fante de um dos maiores astros "pop" dos
anos 80, o andrógino cantor inglês, Boy
George, que emplacou a canção entre as
30 mais executadas e vendidas dos Esta-
dos Unidos.

Traídos nos oferece uma passagem
aos subterrâneos de nossos mais contro-
vertidos preconceitos de sexo, amor, ami-
zade e lealdade. Da escuridão profunda,
nasce a identificação, sincera e melancó-
lica, entre dois homens, perdidos diante

do anseio de se
enquadrarem
ante a selvage-
ria de um mun-
do multiface-
tado, onde avio-
lência assume o

4 papel primor-
dial para se
combater a pró-
pria violência.
Assim como
Clint Eastwood

exercitou seu talento cm Os Imperdoá-
veis - õnde o decadente pistoleiro
William Munny encarna a messiânica
tarefa de limpar uma pequena cidade de
"foras-da-lei", ironicamente incumbi-
dos de manterem a lei e a ordem -,
Jordan mergulha fundo na ambigüidade
da alma humana, questionando valores
e dissecando personalidades.

Os personagens de Traídospelo De-
sejo estão completamente perdidos dian-
te do mundo. O soldado exibe uma ines-

perada sensibilidade e acaba se conforman-
do com a morte iminente. O terrorista é,
antes de tudo, sentimental e humanista, e
questiona a utilidade de um movimento
violento do qual ele nem mesmo tem a
certeza de compactuar ideologicamente.
Por fim, há uma cantora, figura misteriosa
que, apesar de toda a sua doçura, é capaz de
descarregar uma violência instintiva quan-
do sente ameaçado o objeto de seu desejo. A
seqüência em que Dii descarrega sua arma
sobre a mulher que representa um passado
comum, tanto de Fergus quanto de seu ex-
amante, Jody, representa seu desespero
ante a impotência e a deficiência, principal
causa da não concretização de sua paixão.

Jogando com ícones inconscientes -
prato cheio para a psicologia - e transpon-
do-os para a tela em uma trama ao mesmo
tempo sensível e agressiva, Neil Jordan
consegue, com seu cinema arte, atingir não
só freqüentadores do chamado circuito
"cult", mas todos aqueles que gostam de um
bom filme. Até mesmo os amantes do velho
e despretensioso "cinemão".
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