
Fritz Lang: Corrupção. A vingança e a lei

Serém-de-Cima, onde milícias caçam drogados noite 
dentro, o linchamento do Carregado, o homem que 
defendeu a casa a tiro – onde começa a Lei dentro 
de cada um de nós? Podíamos, por hora e meia, 
deixar os comentaristas e afundarmo-nos, com 
Fritz Lang, nesse pesadelo. É ver um dos seus mais 
belos filmes. Corrupção (The Big Heat) de 1953, 
filme de uma extraordinária dureza. Ao contrário 
do labiríntico O Segredo da Porta Fechada, o que 
aqui interessa Lang são as linhas mais rectas, os 
caminhos mais curtos, a luz mais crua, o ritmo mais 
seco (“Cada filme tem o seu ritmo”, diz). Desde 
o primeiro enquadramento sabemos que vamos 
estar num dos seus filmes mais rápidos e no meio 
mesmo daquilo a que agora se chama a espiral 
da violência. Só que, situados na sua câmara de 
eco: seguiremos uma personagem nesse dédalo e, 
como muitas vezes no teatro clássico, o que vamos 
ver da violência é a ressaca, o efeito provocado na 
consciência do nosso companheiro protagonista.

Um policial, como Lang disse, não de polícias e 
ladrões mas passado “entre pessoas”. O que vamos 
seguir, com uma intensidade única, é o caminho de 
Bannion (extraordinário Glenn Ford) da Vingança 
até à Lei. Diz Lotte Eisner: “Bannion é um homem 
normal. Um solitário que faz justiça com as suas 
mãos, que persegue a sua vingança privada. Mas 
quando começa ‘o grande calor’ [The Big Heat, título 
do filme, significa, em calão, operação da polícia 
contra os criminosos], percebe que deve entregar os 
criminosos aos representantes da lei.” 

Esta aprendizagem é um dos temas dominantes 
de Lang que, como bom alemão, sempre falou dos 
gregos, e muitas vezes do cinema como novo lugar 
do mito. E pela clareza da aventura, pela rudeza 
imparável da movimentação, pelo preto e branco 
que entre si se não dão tréguas, pela complexa sede 
de personagens contraditórias (a extraordinária 
Debby, Gloria Grahame para sempre), pelo destino 
que, em espiral, se ultrapassa, ninguém negará que 
estamos aqui muito perto de Ésquilo: exactamente 
no tortuoso caminho que vai da Vingança até à Lei.

Mas, ao filmar esta rede de corrupção, ao captar a 
fúria fascista no próprio Bannion, não é a própria 
civilização ocidental que este filme brutal ataca – 
tal como, e brutalmente, a Oresteia? Não é objecto 
deste filme a doença que se instala nos sistemas 
democráticos, e a superação do humano que, ao 
humano, a democracia exige?

Só que, ao contrário de Ésquilo, o pessimismo 
de Lang é imenso e contraditório: por um lado, 
é evidente a sua confiança na América, terra da 
Lei; por outro, a sua desconfiança no homem, e a 
certeza de que a América é a própria engrenagem 
da corrupção.

Este Glenn Ford está, porém, já muito longe 
do Peter Lorre de Matou. “Os heróis de Lang 
adquirem uma maturidade e uma sabedoria que 
vai excluindo o ressentimento e o desprezo pelos 
seus semelhantes” diz Eisner. Se calhar é por isso 
que Lang sempre preferiu, nos seus filmes, a crítica 
social. No seu estilo “inexorável”, dizia Truffaut.
E não é com piedade ou qualquer sentimentalismo 
que ele filma aqui o que os homens uns aos outros 
se fazem. Devia servir para esta noite a gente 
pensar – em como o fascismo vai nascendo do 
ressentimento, em como a difícil vitória da Lei sobre 
a Vingança é a base frágil da nossa cidade.

Ou, em Serém-de-Cima, e nessas milícias que,
à noite, para expulsar estrangeiros ou drogados,  
se fazem filmar por bem alertadas cadeias de 
televisão. 

Público, 17 de Junho de 1995
Jorge Silva Melo in Século Passado, Editora Cotovia
[Cortesia do autor e da editora.]

CORRUPÇÃO
THE BIG HEAT 
um filme de Fritz Lang
com Glenn Ford, Gloria Grahame, Jocelyn Brando, 
Lee Marvin, Jeanette Nolan 
Estados Unidos | 1953 | 89 min

Sinopse

Uma das obras maiores de Fritz Lang. Glenn Ford é 
um agente da polícia que investiga o suicídio de um 
sargento da corporação que acaba por descobrir 
estar envolvido num processo de corrupção com 
um “sindicato” do crime da cidade. Quando a 
mulher morre no atentado que lhe estava destinado, 
Ford troca a lei pela justiça pessoal e inicia a sua 
vingança. 

Domingo, 2 de Junho, 21h30, Cinema Monumental
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Domingo, 9 de Junho, 19h00

DER TIGER VON ESCHNAPUR / O TIGRE DA ÍNDIA
de Fritz Lang (1959), M/16
Com Debra Paget, Paul Hubschmid e Walther Reyer      

Domingo, 9 de Junho, 21h30

DAS INDISCHE GRABMAL / O TÚMULO ÍNDIO
de Fritz Lang (1959), M/16
Com Debra Paget, Paul Hubschmid e Walther Reyer      

Domingo, 16 de Junho, 21h30

MOONFLEET / O TESOURO DO BARBA RUIVA
de Fritz Lang (1955), M/6, 35mm
Com Stewart Granger, George Sanders e Joan 
Greenwood

Domingo, 23 de Junho, 21h30

WHILE THE CITY SLEEPS / CIDADE DAS TREVAS
de Fritz Lang (1956), M/16
Com Dana Andrews, Rhonda Fleming e George 
Sanders

Domingo, 30 de Junho, 21h30

RANCHO NOTORIOUS / O RANCHO DAS PAIXÕES
de Fritz Lang (1952), M/16
Com Marlene Dietrich, Arthur Kennedy e Mel Ferrer
Sessão seguida de conversa

Conheça o programa dedicado a Fritz Lang, no Cineclube dos Fins-de-Semana no Monumental do mês de Junho:
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