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Nesses quase quarenta anos em que Woody Allen está em atividade, poucos cineastas 
conseguiram igualá-lo no que concerne a discorrer sobre velhas questões do ser humano em 
sociedade, abordando problemas filosóficos, existenciais, psicanalíticos e sociológicos, tudo 
em meio ao seu humor trágico, angustiado e conflituoso, quando quer fazer comédia, ou então 
em preocupações muito recônditas à sociedade e ao indivíduo, quando quer fazer drama. E em 
seu filme mais atual, Vicky Cristina Barcelona, ele segue outra via para abordar a “moral e os 
bons costumes” – via um pouco distante da de Match Point e Sonho de Cassandra, seus filmes 
recentes que também trazem à tona questões éticas. Deixa de atuar para ir exclusivamente para 
trás das câmeras e explorar um dos seus temas favoritos: a impossibilidade de se ajustar 
emocionalmente. Por que até o mais comportado dos seres humanos ainda tem seus desejos 
de luxúria e volúpia, estes tão condenados por quem ditou uma vida moral e ética? 
 
Vicky Cristina Barcelona acompanha duas amigas de férias na capital catalã. Vicky (Rebecca 
Hall) é centrada, prática, de casamento marcado e tudo o mais. Cristina (Scarlett Johansson) é 
o oposto: impulsiva, meio-artista, passa seus dias tentando dar vazão à sua sensibilidade 
artística – em vão. Em Barcelona, no verão, as duas visitam os cartões postais da cidade, 
vagueiam pelas ruas ensolaradas e, numa noite, conhecem o charmoso e canastrão Juan 
Antonio (Javier Bardem), um pintor que teve um divórcio conturbado da mulher, a também 
pintora e um tanto histriônica Maria Elena (Penélope Cruz).  
 
É a partir desse ponto de partida que Allen usa Vicky e Cristina para observar, com seu olhar 
estrangeiro e norte-americano, toda essa cultura que parece a elas tão diferente, exótica e 
excitante. Muitas críticas afirmaram que o olhar com o qual o diretor retratou a cidade é bem 
estereotipado, mas digamos que esta seja uma questão muito relativa. Talvez o roteiro 
arquitetado em torno dos pontos turísticos de Barcelona utilize os clichês espanhóis sob a ótica 
de duas protagonistas americanas. Mas o importante é que Barcelona, por mais bela, se 
metamorfoseia em pano de fundo para problemas individuais tanto quanto a amada New York 
do cineasta, quando vem às luzes das câmeras os talentosos Javier Bardem e Penélope Cruz.  
 
Esteticamente, Vicky Cristina Barcelona é um dos auges criativos de Woody Allen. O jeito que 
ele colore a cidade catalã aos olhos do espectador é primoroso. Uma utilização de cores muito 
parecida com a de Pedro Almodóvar (e as comparações param por aí) são realmente de encher 
os olhos do espectador. Os bonitos exteriores em suaves tons pastéis mesclam-se com 
interiores muitas vezes inexatos e bagunçados (como um quadro de Picasso) e de tonalidades 
avermelhadas para lá de calientes. Estética essa que sustenta as (quase todas) excelentes 
atuações, criando vários contrastes, camadas e tonalidades a serem descobertas e desdobradas 
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por quem está assistindo, fazendo do filme uma poderosa experiência visual de um olhar 
estrangeiro. 
 
Quanto ao roteiro, o risco é desaguarmos em clichês. O fato é que, depois de Billy Wilder, 
poucas pessoas escreveram e filmaram seus roteiros de forma tão brilhante como o judeu 
baixinho e neurótico. Ponto para quem já se encaminha para os oitenta anos de idade e 
continua exalando idéias mais e mais inventivas a cada ano que passa, ainda que nunca saia do 
campo temático do qual as suas obsessões fazem parte. O subtexto é outro detalhe 
indiscutivelmente essencial para se degustar e aproveitar o filme: do lado de Vicky, por que 
nunca conseguimos nos ajustar totalmente? Por mais que organizemos nossa vida, por que 
sempre surge algo que trai nossas expectativas e planejamentos, trazendo confusão e desejo? 
Do lado de Cristina, por que nenhum campo de expressão parece ser o suficiente para 
expressar tudo o que nossa sensibilidade desencadeia? E por que os outros nunca podem ser a 
projeção de nossas expectativas, sempre extrapolando-as e as revirando ao avesso? Por que 
quando tudo dá certo isso nos enjoa? São apenas algumas das perguntas, não passíveis de 
serem respondidas em uma crítica, que ajudam a tornar o filme muito mais profundo do que 
possa aparentar ser à primeira vista. 
 
As atuações por meio das quais acompanhamos tais questionamentos ao mesmo favorecem e 
desfavorecem o filme. Se pelo lado espanhol Javier Bardem e Penélope Cruz são o mais 
absoluto destaque da obra – Javier impagável como um conquistador com tesão à flor da pele, 
dá a pincelada vermelha e sensual. Cruz, além de sensual, é estourada, violenta e berra a toda 
hora, tendo com o seu duo latino um timing perfeito para a comédia, ancorados pelos diálogos 
de um humor tão natural que, mesmo fazendo rir, é profundamente humano, mas nunca 
absurdo. De outro lado, apesar de termos o talento de Rebeca Hall como Cristina, com seu 
jeito comportado, tímido, inseguro, e constrangido, que invariavelmente se choca de forma 
cômica com o jeito extrovertido de Bardem, encontra travas em Scarlett Johansson. A atual 
musa de Woody Allen não consegue variar muito o papel, e quase compromete as atuações, 
parecendo ser muito mais um rostinho bonito para ilustrar a beleza visual que um elemento 
que venha acrescentar algo ao filme. 
 
O resultado final nem de longe chega ao nível das grandes comédias de Woody Allen. Obras 
anteriores como Annie Hall, Manhattan e Hannah e Suas Irmãs já analisaram os 
relacionamentos em um prisma bem mais profundo, instigante e impactante, e o subtexto 
desses davam muito mais pano para manga e possibilidade a numerosas interpretações que o 
filme em questão. Mas, em seu papel de entretenimento inteligente, com um olhar espirituoso 
e nunca menos deslavado, ele cumpre seu papel com classe e gosto. O slogan do filme já 
anuncia, “prazer é o êxtase da vida”. E isso nós temos de sobra por aqui. 


