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História alternativa 
para refletir sobre 
a política atual

TELEVISÃO Movido pela si-
t u a ç ã o  p o l í t i c a  e  p e l a s  
manchetes mundiais da 
atualidade,  o escritor e 
respeitado criador e pro-
dutor David Simon (“A es-
c u t a ” )  d e c i d i u  p ô r  e m  
marcha um projeto que, 
assegura, tem uma impor-
tância urgente. Fã, desde a 
j u v e n t u d e ,  d o  e s c r i t o r  
norte-americano Philip 
Roth, acredita ter encon-
trado em “A conspiração 
contra a América” (2004) 
um enredo capaz de fazer 
o público refletir sobre a 
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“A conspiração contra a América”, nova série da HBO,  
adapta romance do escritor norte-americano Philip Roth 

História e o presente, a 
partir de outra perspetiva.  

O romance do clássico au-
tor narra uma história con-
trafactual, que imagina o 
percurso de uma família ju-
dia da Nova Jérsia durante a 
ascensão política do herói 
de aviação e populista xenó-
fobo Charles Lindbergh, 
que se torna presidente dos 
EUA em 1940 e guia a nação 
em direção ao fascismo e ao 
antissemitismo.  

A minissérie homónima, 
com seis episódios e produ-
zida pela HBO, aborda uma 
América seriamente fratu-
rada. “A razão pela qual quis 
muito fazer este projeto 
teve a ver com o ressurgir de 

ca, como a questão do casa-
mento gay ou o aborto, 
pode ver a sua perspetiva 
mudada para sempre. A arte 
mexe com as nossas emo-
ções, molda-nos”, explica, 
acrescentando que espera 
que “a série tenha uma au-
diência vasta, para que vá-
rias mentes se abram e se 
saibam defender de certas 
ratoeiras que fomentam 
ideais xenófobos e separa-
tistas”. 

SUÁSTICAS NAS NOTÍCIAS 
Winona Ryder, oriunda de 
uma família judia, subli-
nha que este projeto pode 
pelo menos fazer pensar 
sobre as razões que funda-

mentam a repetição da 
História: “Tive um avô que 
morreu durante a II Guer-
ra Mundial. Depois desse 
descalabro, nunca pensei 
voltar a ver uma cruz suás-
tica nas notícias.  Mas a 
História está a repetir-se. 
Porquê?”, pergunta. 

David Simon tinha o so-
nho de ver Philip Roth pre-
sente durante as filmagens 
da série. Conheceram-se an-
tes da morte do autor – um 
dos grandes nomes da lite-
ratura mundial –, em maio 
de 2018, para discutir ideias, 
mas Roth já não participou 
nesta adaptação, cuja es-
treia está marcada para 16 
de março. v

A minissérie de seis episódios, baseada na 
história de Philip Roth, tem John Turturro, Winona 
Ryder e Zoe Kazan no elenco

ideias nacionalistas, popu-
listas e xenófobas, não só 
nos USA como também ao 
nível internacional. Na mi-
nha opinião, isto está a 
acontecer dentro de um 
contexto de medo. Medo de 
quem está do outro lado da 
linha, medo dos emigran-
tes. Definir alguém como 
menos americano só pela li-
nhagem a que pertence é 
desastroso. A islamofobia é 
desastrosa”, afirmou con-
victamente David Simon, 
num encontro com a im-
prensa, em Los Angeles, 
onde também esteve o JN. 

PROVOCAR CONVERSAÇÃO 
Winona Ryder, John Tutur-

ro, Morgan Spector e Zoe 
Kazan (neta do cineasta Elia 
Kazan) são alguns dos ato-
res a representar esta histó-
ria, formando um elenco 
que dá corpo à pretensão de 
produzir uma série de pres-
tígio. E que quer, garante 
Zoe Kazan, que interpreta a 
matriarca Elizabeth Levin, 
provocar uma conversação.  

“Penso que a arte é um 
instrumento muito pode-
roso, por ter a possibilidade 
de gerar empatia. Quando 
alguém tem a oportunida-
de de ter uma experiência 
pessoal, ou até uma conver-
sa íntima e honesta com al-
guém pessoalmente envol-
vido numa questão políti-
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