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ringue. Que o mesmo é dizer que 
“Goodnight Irene” nos “troca as 
voltas” (elogio): não esperaríamos 
de um primeiro filme uma 
meditação disfarçada sobre a velhice 
e a solidão, bem servida pela 
interpretação do actor galês Robert 
Pugh (que nos habituámos a ver 
como secundário em séries 
televisivas e produções inglesas). No 
entanto, a essa inteligência 
emocional e à extrema segurança 
formal e legibilidade narrativa do 
filme, contrapõe-se a pecha 
proverbial dos filmes portugueses: 
um argumento desequilibrado, 
insuficientemente desenvolvido e 
trabalhado, que não dá quase nada a 
Nuno Lopes para fazer (a sua 
personagem é tão subdesenvolvida 
que até irrita), que se refugia na voz-
off como “solução” para problemas 
que de outra maneira não consegue 
resolver, que arrisca deixar o 
espectador frustrado com a 
displicência com que descarta o seu 
“macguffin”. No entanto (outra vez): 
apesar de todos os defeitos, 
“Goodnight Irene” é uma das 
primeiras obras mais interessantes 
que vimos recentemente de 
cineastas portugueses, e se muitos 
deles tivessem a segurança de Paolo 
Marinou-Blanco talvez as coisas não 
andassem tão mal.  J.M.

A fábula 
da boneca de luxo 

Lars e o Verdadeiro Amor
Lars and the Real Girl
De Craig Gillespie, 
com Ryan Gosling, Emily Mortimer, 
Paul Schneider. M/0

MMnnn

Lisboa: Cinema Alvaláxia: Sala 8:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h30, 16h, 18h30, 21h30, 
24h; Lusomundo - Amoreiras:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h10, 15h40, 18h40, 21h30, 24h

Porto: Lusomundo - GaiaShopping:  5ª  Domingo  
2ª  3ª  4ª 13h20, 15h40, 18h10, 22h10 6ª  Sábado 
13h20, 15h40, 18h10, 22h10, 00h35; Lusomundo 
- NorteShopping:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  

2ª  3ª  4ª 13h, 15h40, 18h20, 21h10, 24h

“Lars e o Verdadeiro Amor” é uma 
fábula, e como fábula que é a sua 
recepção irá depender do grau de 

tolerância do espectador a fábulas 
— e, no caso específico, à fábula do 
tontinho da aldeia que ensina o 
significado da palavra “tolerância” 
aos outros. No entanto, é 
indesmentível que o realizador 
Craig Gillespie encontra o 
tom exacto para conseguir 
que o guião de Nancy 
Oliver (uma das 
argumentistas da série 
“Sete Palmos de Terra”) 
exista enquanto filme. 
Sendo a história de um 
rapaz perfeitamente 
funcional mas asocial, 
criado sozinho pelo 
pai, que vive na 
garagem da casa 
familiar, tem um 
emprego estável e 
apresenta a toda a 
cidade a sua 
namorada, uma 
boneca 
insuflável 
que 

encomendou pela Internet e a 
quem deu uma identidade e uma 
história, a coisa poderia ter caído 
para o lado da brejeirice bronca ou 

da xoninhice delicodoce. 
Ora, “Lars e o 

Verdadeiro 
Amor” não é 

“Goodnight Irene”

“L’Avventura” 
(Michelangelo Antonioni, 
1960) retrata o misterioso 
desaparecimento de Anna 
(Lea Massari), jovem que 
embarcara com amigos 
numa viagem de iate pelo 
Mediterrâneo. Enquanto a 
procuram, aqueles que lhe 
são mais próximos irão 
encarrilhar num outro 
percurso onde, em última 

análise, encontrar-se-ão a 
si mesmos. À semelhança 
de José Mário Branco 
(“FMI”, 1982), também o 
realizador italiano inventa 
“partir (ela, Anna), 
para regressar (eles, os 
amigos)” nesta bela e per-
turbadora aventura. 
Rui Alexandre Coelho, 
Estudante, 25 anos

Espaço
Público

“Shine a Light”: o fi lme
de Scorsesse sobre os Rolling Stones

À volta deste livro há 
uma história que 
perturba. Não bastava 
a tragédia da morte do 
autor antes de o livro 
estar nas livrarias, 
como a sua 
companheira de anos 
tem sido posta de lado 
pelos herdeiros

Isabel 
Coutinho

Ciberescritas

Vem aí a 
MIILLENIUM-mania!

“O
s Homens que Odeiam Mulheres” é 
um título que não se esquece. É o 
primeiro livro de uma trilogia - a 
Millennium – escrita pelo sueco Stieg 
Larsson (1954-2004) que tem feito 

furor onde é publicada. Já foi traduzida em 25 países! 
Este primeiro volume vai para as livrarias portuguesas 
em Junho, editado pela Oceanos. À volta deste livro há 
uma história que perturba. Não bastava a tragédia da 
morte do autor antes de o livro estar nas livrarias, como 
a sua companheira de anos tem sido posta de lado pelos 
herdeiros legítimos (o pai e o irmão de Larsson que 
nunca viveram com ele, que foi criado pelos avós). Um 
escândalo que está a abalar a Suécia. 

Stieg Larsson era jornalista (especialista mundial em 
organizações de extrema-direita e nazis) e começou 
a escrever histórias de detectives em 2002, à noite, 
só para se divertir. Quando acabou o primeiro livro 
não lhe pareceu urgente publicá-lo. Só se dirigiu à 
Norstedts, uma das mais respeitáveis editoras suecas 
(uma espécie de Gallimard), quando tinha terminado 
os dois primeiros volumes e o terceiro já estava muito 
avançado. Eva Gedin comprou-lhe os três volumes. 
O autor imaginava que a série iria ter 10 volumes. 
Imaginava também que iria oferecer os direitos de 
autor para organizações que lutam por causas nobres. 

Imaginava muita coisa. Um 
dia, quando chegou ao seu 
local de trabalho, o elevador 
estava avariado. Resolveu 
subir as escadas. Um 
ataque cardíaco fulminante 
surpreendeu-o. Stieg Larsson 
morreu sem chegar a ver a 
obra publicada. 

A trilogia vendeu 2,5 
milhões de exemplares 
na Suécia. Em França, na 
prestigiada Actes Sud, um 
milhão de exemplares. No 
Outono vai chegar às livrarias 
dos Estados Unidos. Há uma 
adaptação à televisão e já se 
estão a produzir os fi lmes da 
série. O primeiro é realizado 
pelo dinamarquês Niels 
Arden Oplev.

Durante anos Stieg Larsson 
trabalhou em agências noticiosas mas desde 1999 era 
editor executivo da revista “Expo” da Fundação Expo. 
Ajudou a criar o projecto contra a violência “Stop 
the Racism”. Dele não existem quase fotografi as e só 
deu uma entrevista a Lasse Winkler, da revista sueca 
sobre livros “Svensk BokHandel”. Contou-lhe que para 
construir a sua personagem feminina se inspirou na Pipi 
das Meias Altas. “Que género de adulta seria ela hoje? 
Em que categoria a poderíamos classifi car? Delinquente? 
De maneira nenhuma. Ela tem, simplesmente uma 
visão diferente da sociedade”, explicou Stieg. Para 
saber mais pode ir ao BiblioObs.com (o sítio literário da 
revista “Noubel Obs”) onde se pode ler o dossier “La 
Milléniumania”. 

Stieg Larsson vivia há 32 anos com a arquitecta Eva 
Gabrielsson mas nunca se casaram. O jornalista recebia 
ameaças por causa do seu combate ao racismo e tentava 
não fazer parte dos registos ofi ciais. Quando morreu a 
companheira não teve direito a nada. No computador 
em casa de ambos estava o quarto volume da série, 
inacabado. Não se sabe se virá a ser publicado. A 
família já disse que não. Mas há uma disputa entre Eva 
e a família. O artigo de Annick Cojean no “Le Monde” 
explica tudo. Há um “site” ofi cial em inglês e em sueco. 
E espalhados pelo mundo leitores completamente 
viciados no universo da trilogia Millennium.

isabel.coutinho@publico.pt

Stieg Larsson
http://www.
stieglarsson.
com/
 
“Le Monde”
http://www.
lemonde.
fr/archives/
article/2008/
04/22/des-
millions-de-millenium_
1036978_0.html

BiblioObs.com
http://bibliobs.
nouvelobs.
com/2008/02/
14/la-
milleniumania

“Lars e o Verdadeiro Amor” é uma fábula


