TELEVISÃO

Falta o tem ero nesta rota do sal
O programa de estréia da série
Jornadas, prnduzida pela BBÇ, que a
TVGu!tura exibe apartirde hoje, não
chega a empolgar na reconstituição da
rota dos tua regues pelo Saara
Lina deAlbuquerque

e Ho Chu Mi
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A Rota do SaIrêia arr.tada da série Jonads

altou sal no tempero cio programa dc estréia de
Jornadas (Great journevs), uma série cia BI)C de
Londres dividida em oito produções que a TV Cultura exibe a partir dc hoje, às 23 horas. A Rota do Sal,
dirigida por David \X'allance, é um documentario que
c propõe a reconstituir o percurso dos tuaregues, po
nc)made que dominava o comercio do sal nas areias
deserto do Saara. Saindo da cidade marroquina dc
Fc,, o escritor \Xilliam Shawcross tenta reft',er esse
aninho. Se o eSj)cCtadoi' arrumar paciência para
.to )mpanhar a sua arrastada viagem de () minutos. \e
it (.Ue os poderos s tuarcgues de seculos atras està
hoje triii5t( )iiiIad( )s ciii miseraveis O ilerciantc' de
amch ) ou em chíceis guias de turistas lianceses.

Em mei( a um intermitente barulho de camelos ruminando alimentos e um fundo músical tediosamente
monocórdio, o escritor passa () tempo fazendo consi
derações filosóficas sobre o modo de vida dos marcgues. Sem conseguir disfarçar a sua mentalidade de
colonizador deslumbrado, lt', Comparações cio tipo:
"Os dedos cio velho líder cia caravana larccein de um
pianista clássico'. Eis um ser inteiramente incólume às
intempéries cio deserto. Não Sente Cak)r, não sua, jamais
se suja. Posando de "sensível". porém, Shawcross gosta de
declamar que está "sentindo o ruído da areia nos pés" ou
"vendo as niiirajlia.s cio ca.Stek) resplandecei".
Mais convincente é o segundo programa, que a
Cultura exibe amanhã, às 23h30. A começar pela ruiri'acào de Emir Rabelio, menos enipostada que a do
locutor de A Rota do Sal, A Trilha de Ho Chi Minh,
dirigido por Michael Houldev, tem a agilidade de um
bom documentário. () fotógrafo Philip Jones, autor de
um premiado trabalho totogratico sobre a Guerra do
\ietnã, é convidado a voltar a tiver urna viagem que
um dia t i a mais pel'ig sa do mcind . C )( ) adverte
a introducão cio programa, lazer o
por essa
trilha vietnamita era como brincar dc roleta russa com

bombas americanas. Naquele pais f )rarn j igadas mais
bombas que durante toda a Segunda Guerra Mundial.
O fotógrafo, no entanto, não corre mais riscos. "1 loje a
ausência de lágrimas facilita acertar o foco". diz ele.
Nesse trajeto de 800 quilômetros, ao longo cio qual
morreram mais de lO mii pessoas durante a guerra. o
fotógrafo vai mostrando como é a alma cio c amponês
que ainda vive nos seus trechos remanescentes, um
povo que acredita que depois de morto o seu espírito
passa para as plantações de arroz. Pai'a encerrar a semana, a série ainda apresenta Cruzando o Pacífico
Sul, na sexta, resultado da visão da Polinésia da escdft)in
neozelandesa Naomi Janies. Se nào prima por oferecer
uni alto nível de infomiacào, esse programa pek) menos
acerta ao manter ua
rn linha desprentensiosa: a escritora
não tem vergonha de assumir o seu papel de antropól( ga
ingênua e jornalista ciesinforniacia. E sincera, pelo menos.
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