
Devido a insuperáveis dificuldades técnicas, foi necessário imprimir a entrevista de Bridget fones
com Colin Firth como uma transcrição direta da fita.
BJ: Muito bem. Vou começar a entrevista agora.
CF: (parecendo um tanto histérico) Bom, bom.
(Pausa muito longa)
BJ: Qual a sua cor preferida?
CF: Como?
BJ: Qual a sua cor preferida?
CF: Azul.
(Pausa muito longa)
BJ: Oual seu pudim preferido?
CF: Crème brulée.
BJ: Conhece o filme a ser lançado em breve, Fever Pitch, de Nick Hornby?
CF: Na verdade, conheço, sim.
BJ: (Pausa. Farfalhar de papel) Acha ... Ah. (Mais farfalhar de papel) Acha que o livro de Fever
Pitch germinou um gênero confessional?
CF: Como? Não entendi.
BJ: Germinou. Um. Gênero Confessional.
CF: Germinou um gênero confessional?
BJ: Sim.
CF: Bem. Sem dúvida, o estilo de Nick Hornby tem sido muito imitado, e acho que é um gênero
muito atraente, ahn, tenha ele ou não, hum ... germinado.
BJ: Você conhece Orgulho e preconceito da BBC?
CF: Na verdade, conheço, sim.
BJ: Sabe o trecho em que você teve de mergulhar no lago?
CF: Sim.
BJ: Quando tiveram de fazer outra tomada, você teve de tirar a camisa molhada e pôr uma seca?
CF: Sim, eu, eu provavelmente tive, sim. Scusi. Ha vinto. É troppo forte. Si grazie.
BJ: (Respirando vacilante) Quantas tomadas de mergulhar no lago você teve de fazer?
CF: (Tosse) Bem. As tomadas debaixo d'água foram feitas num tanque nos Estúdios Ealing.
BJ: Oh, não.
CF: Lamento. O, hum, momento do vôo ... extremamente breve ... foi feito por um dublê.
BJ: Mas parecia o Sr. Darcy.
CF: Porque puseram suíças nele e ele vestiu uma roupa do Sr. Darcy sobre um terno molhado, o
que na verdade o fez ficar parecido com Elvis como a gente o viu pela última vez. Ele só podia
fazer a cena uma vez, por motivos de segurança, e depois teve de ser examinado, para ver se não
tinha escoriações, durante um mês e meio após a filmagem. Todas as outras tomadas de camisa
molhada foram minhas.
BJ: E a camisa tinha de ser molhada repetidas vezes?
CF: Sim. Borrifavam-na de cima a baixo. Borrifavam-na de cima a baixo, e depois ...
BJ: Com o quê?
CF: Uma coisa com esguicho. Escute, podemos ...?
BJ: Sim, mas o que eu quero saber é se você sempre tinha de tirar a camisa e... pôr outra?
CF: Sim.
BJ: Para ser molhada de novo?
CF: Sim.
BJ: (Pausa) Conhece o fIlme a ser lançado em breve, Fever Pitch?
CF: Sim.
BJ: Em sua opinião, quais as principais diferenças e semelhanças entre a personagem de Paul, de
Fever Pitch, e...?
CF: E?
BJ: (Voz chorosa) a do Sr. Darcy.
CF: Ninguém nunca me perguntou isso antes?
BJ: Não?
CF: Não. Acho que as principais diferenças são...
BJ: Quer dizer que acha realmente uma pergunta óbvia?
CF: Não. Quero dizer que ninguém nunca me perguntou isso antes.
BJ: As pessoas não vivem lhe perguntando isso?
CF: Não, não. Estou lhe dizendo que não.
BJ: Então é uma ...
CF: É uma pergunta totalmente nova, recém-nascida, sim.
BJ: Oh, que bom.
CF: Podemos continuar, agora?
BJ: Sim.
CF: O Sr. Darcy não é defensor do Arsenal.
BJ: Não.



CF: Não é professor.
BJ: Não.
CF: Viveu há quase duzentos anos.
BJ: Sim.
CF: Paul, de Fever Pitch, adora juntar-se à multidão de torcedores no estádio de futebol.
BJ: Sim.
CF: Enquanto o Sr. Darcy não tolera nem sequer uma dança campestre. Agora. Podemos falar de
alguma coisa que não esteja ligada ao Sr. Darcy?
BJ: Sim.
(Pausa. Farfalhar de papéis)
BJ: Continua saindo com sua namorada?
CF: Sim.
BJ:Ah.
(Longa pausa)
CF: Está tudo bem?
BJ: (Quase inaudível) Acha que as pequenas produções britânicas estão avançando?
CF: Não deu para eu ouvir.
BJ: (aflita) Acha que as pequenas produções britânicas estão avançando?
CF: Avançando para ... (encorajador) o quê?
BJ: (Pausa pensativa muito longa) O futuro.
CF: Certo. Acho que parecem estar indo bem, aos poucos. Eu gosto muito de pequenas
produções, mas também gosto das grandes e seria bom se também fizéssemos mais destas.
BJ: Mas você não acha um problema ela ser italiana e tudo mais?
CF: Não.
(Silêncio muito longo).
BJ: (Emburrada) Acha que o Sr. Darcy tem uma dimensão política?
CF: De fato, andei especulando sobre quais poderiam ser as visões políticas dele, se é que tinha
alguma. E acho que não seriam muito atraentes para um leitor do Independent. Trata-se daquela
idéia pré-vitoriana, ou vitoriana, de ser o rico benfeitor social, que talvez fosse muito thatcherista.
Quer dizer, é óbvio que o pensamento socialista ainda não tinha entrado ...
BJ: Não.
CF: ... entrado na esfera dele. E isso é claramente afirmado mostrando-se como ele é um bom
sujeito com os seus inquilinos. Mas acho que seria mais próximo de uma figura nietzschiana, um...
BJ: Que é nitzer?
CF: Você sabe, a idéia do, ahn, ser humano como super-homem.
BJ: Super-Homem?
CF: Não o próprio super-homem, não. Não. (Leve som de gemido) Não acredito que ele usasse
ceroulas debaixo dos culotes.
BJ: Qual será o seu novo projeto?
CF: Chama-se O mundo do musgo.
BJ: É um programa de natureza?
CF: Não. Não, não. É...hum, é, ahn, sobre uma família excêntrica na década de 30, cujo pai é dono
de uma fábrica de musgo.
BJ: Mas o musgo não brota naturalmente?
CF: Bem, não, ele faz uma coisa chamada musgo esfagno, que era usado para fazer curativos na
Primeira Guerra Mundial e, ahn, é, ahn, uma muito alegre, cômica...
BJ: (Muito pouco convincente) Parece muito bom.
CF: Espero muitíssimo que seja.
BJ: Posso só conferir alguma coisa sobre a camisa?
CF: Sim.
BJ: Quantas vezes ao todo exatamente você teve de tirá-la e pô-la de novo?
CF: Precisamente ... Não sei. Hum. Deixe-me ver ... o trecho onde sigo a pé para Pemberley.
Aquele foi filmado uma vez. Uma tomada. Depois, teve o trecho em que dou meu cavalo a alguém
... Acho que houve uma troca.
BJ: (Animando-se) Houve uma troca?
CF: (Severo) Houve. Uma troca.
BJ: Portanto, foi sobretudo a única camisa molhada?
CF: A única camisa molhada, que era borrifada o tempo todo, sim. Tudo bem?
BJ: Sim. Qual a sua cor preferida?
CF: Você já fez essa.
BJ: Hum. (Farfalhar de papéis). Acha que o filme Fever Pitch era na realidade sobre babaquice
emocional?
CF: O que emocional?
BJ: Babaquice. Você sabe: os homens terem fobia empedernida a compromisso e só se
interessarem o tempo todo por futebol.
CF: Não, na verdade, não. Acho que em alguns aspectos Paul está muito mais à vontade com



suas emoções e tem muito mais liberdade com elas que a namorada dele. Acho na verdade que,
na análise final, é isso o que é tão cativante no que Nick Hornby tenta dizer em favor da
personagem: que, num mundo um tanto mundano, cotidiano, ele encontrou alguma coisa em que
se tem acesso a experiências emocionais que ...
BJ: Com licença.
CF: (Suspiros) Sim?
BJ: Não acha que a barreira da língua é um problema com a sua namorada?
CF: Bem, ela fala muito bem inglês.
BJ: Mas não acha que seria melhor você sair com alguém que fosse inglesa e mais da sua própria
idade?
CF: Parece que estamos nos saindo muito bem.
BJ: Hã! (Sorumbática) Por enquanto. Sempre prefere fazer teatro?
CF: Hum. Não endosso a opinião de que é no teatro que se dá a verdadeira atuação, que o cinema
não é atuação real. Mas acho que o prefiro quando o estou fazendo, sim.
BJ: Mas não acha que o teatro é meio irrealista e confuso, e também que a pessoa tem de ficar
horas sentada antes de poder comer alguma coisa, conversar ou...
CF: Irrealista? Confuso e irrealista?
BJ: Sim.
CF: Você diz irrealista em que sentido ...?
BJ: Pode-se dizer que não é real.
CF: Esse tipo de irrealidade, sim. (Ligeiro som lastimoso.)
Hum. Acho que quando é bom, não deve ser. É muito mais ... Parece mais artificial fazer um filme.
BJ: Acha? Suponho que não seja feito todo de uma vez, até o fim, não?
CF: Bem, não. Não é. Não. Um filme não é feito todo de uma vez, até o fim. É filmado aos
pedaços.
BJ: Entendo. Acha que o Sr. Darcy dormia com Elizabeth Bennet antes do casamento?
CF: Sim, acho que talvez dormisse.
BJ: Acha mesmo?
CF: Sim. É inteiramente possível. Sim.
BJ: (Ofegante) Mesmo?
CF: Acho que é possível, sim.
BJ: Como seria possível? Por quê? Por quê?
CF: Porque acho que era muito importante para Andrew Davies que o Sr. Darcy tivesse o mais
enorme impulso sexual.
BJ: (Arquejos)
CF: E, hum ...
BJ: Acho que isso passou realmente, realmente bem no desempenho. Realmente acho que
passou.
CF: Obrigado. A certa altura Andrew chegou mesmo a escrever como uma instrução de cena:
"Imagine que Darcy tem uma ereção."
(Barulho muito grande de coisa caindo)
BJ: Oue trecho foi esse?
CF: Quando Elizabeth está andando pelo campo e se choca com ele nos primeiros estágios.
BJ: O trecho em que ela está toda enlameada?
CF: E descabelada.
BJ: E suada?
CF: Exatamente.
BJ: Foi uma atuação meio difícil?
CF: Quer dizer, a ereção?
BJ: (Sussurro de admiração) Sim.
CF: Hum, bem, Andrew escreveu que não queria que nos concentrássemos nisso, e portanto não
se exigiu nenhum desempenho pelo menos nesse departamento.
BJ: Huumm.
(Longa pausa)
CF: Sim.
(Mais pausa)
BJ: Huumm.
CF: Acabou, então?
BJ: Não. Como foi com seus amigos, quando você começou a fazer o papel do Sr. Darcy?
CF: Houve muita gozação sobre isso: rosnando "Sr. Darcy" no café da manhã e essas coisas.
Houve um breve período em que tive de me esforçar muito para esconder
que soubessem quem eu realmente era e...
BJ: Esconder de quem?
CF: Bem, de qualquer um que desconfiasse que talvez eu fosse parecido com o Sr. Darcy.
BJ: Mas você acha que não é parecido com o Sr. Darcy?
CF: Acho mesmo que não sou como o Sr. Darcy, sim.



BJ: Pois eu acho que você é idêntico ao Sr. Darcy.
CF: De que maneira?
BJ: Você fala igualzinho a ele.
CF: Ah, é mesmo?
BJ: Você se parece muito com ele, e eu, ah, ah ...
(barulhos prolongados de coisas caindo seguidos por som de luta)
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