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O encontro Lula-Gilmar Mendes me deixou estonteado. Claro que não dá para acreditar, com bom senso,
na versão do Ministro. Os desmentidos, do próprio Lula, do Nelson Jobim, que esteve presente no encontro, e do
Sepúlveda Pertence, que foi citado numa parte da versão maldosa, foram bastante firmes e coerentes entre si; a versão
divulgada pela Veja é incredível pelo que tem de implausível no comportamento de um homem inteligente e
experimentado como é o Lula, e também pelo tempo em que teria ficado no silêncio (um mês), sendo um fato tão
escandaloso. A atitude correta teria sido levar no dia seguinte o assunto aos seus pares do Supremo e não dar a notícia
um mês depois através de uma revista absolutamente suspeita, e envolvida também com o Cachoeira. Mais parece, a
versão da Veja, uma construção falsa e oportunista, feita no momento em que os fatos surgentes vão se tornando
ameaçadores para o Ministro e para a revista, uma forma de atacar como meio de defesa. Entretanto, mesmo
desacreditando da versão maldosa, o encontro existiu e, a meu juízo, politicamente foi um erro lamentável do nosso líder.
Por qual razão ir a este encontro, meu Deus? Erro de oportunidade, conversar reservadamente com um Ministro do
Supremo em momento tão delicado e perigoso, uma conversa na qual seriam quase obrigatoriamente mencionados os
arriscadíssimos temas do julgamento do mensalão e da CPI do Cachoeira. E logo com qual Ministro! O mais envolvido
em política, o mais ligado à oposição e ao Senador Demóstenes, o mais frequentado pela mídia direitista, o menos
confiável pelos antecedentes jornalísticos. Um diálogo em que qualquer fala do Lula a respeito desses temas mais
sensíveis poderia ser distorcida, seria muito provavelmente distorcida em direção a uma pressão política
anticonstitucionalissimamente exercida pelo ex-Presidente. Pronto: estava feito o prato para a
Oh, meu Deus, desculpem os amigos mas não tenho condições de dizer mais nada sobre este erro
lamentável. Prefiro falar de cinema; vocês sabem que eu gosto de cinema, não com os conhecimentos de um crítico mas
com o gosto e a sensibilidade de um velho espectador.
O bom filme cresce depois de assistido: um dia, uma semana, até um mês depois, mesmo sem ser visto
novamente, cresce na lembrança recorrente, no aprofundamento do significado, na apreciação dos detalhes que vão
ressaltando dentro do todo. É a arte, o todo e os detalhes.
Quero falar de dois filmes que vi recentemente: As Neves do Kilimanjaro e O Vendedor. O primeiro é um
filme de rara qualidade, desses imperdíveis que se destacam durante uma década; retrato magistral de um dos
sentimentos humanos mais belos e entretanto cadentes no esquecimento da vida de hoje: a solidariedade humana, a
solidariedade de classe entre trabalhadores. Excelente, mas não é só este retrato, é toda a riqueza do ser humano ali
mostrada com enorme talento, desde a face inocente dos dois meninos até a sordidez da mãe deles, o desespero do
irmão mais velho e a grandeza da mulher esposa do personagem principal, ele mesmo um desses modelos de
humanidade. Bem, É Marselha, é a França de nossos dias: entre os vinte nomes chamados na listagem do início do
filme, metade é de origem norteafricana.
O outro é um filme menos antológico, despretensioso mas também de grande e profunda beleza, uma
beleza serena. O Vendedor é um ser humano sensível e talentoso que leva uma vida bem simples numa cidade pequena
do gelado Canadá francês. Não é um filme de ritmo, é um filme de densidade. Que ator extraordinário! Sua figura vale
todo o filme. Que extraordinária representação do amor humano. Que cenas admiráveis, dessas que ficam para sempre,
quando ele ensina o Pai Nosso ao neto no carro, quando ele calça as botas de hockey no menino, quando ele dança feliz
com a filha, quando ele chora sozinho no banco de trás, quando ele procura ansioso pelo cliente que cai em desespero.
Eis dois filmes admiráveis. O outro, o do encontro mal-sucedido, é um filme de horror. Não há o que dizer
dele, senão um lamento prolongado.
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