A BATALHA DE ÂNZIO

FICHA TÉCNICA:

Ânzio não foi uma das mais importantes nem decisivas batalhas da Segunda Guerra Mundial.
Muito pelo contrário. Os quatro meses de agonia
na sua cabeça-de-praia foram resultado de uma
concepção estratégica ousada e de uma aplicação tática totalmente equivocada.
O desembarque em Ânzio, porto estrategicamente próximo de Roma, visava ameaçar pela retaguarda a Linha Gustav alemã, centrada no famoso Monte Cassino. Porém, o seu executor, General John P. Lucas, comandante do 6º Corpo americano, entendeu que a sua maior prioridade era a
conquista do porto e, após o desembarque, sem
oposição, estabeleceu-se defensivamente, dando
tempo aos alemães para trazer tropas até da
França para conter a ameaça. O resultado foi um
combate sangrento e inútil, pois a cabeça-depraia só seria liberada após a conquista do próprio Monte Cassino pelos poloneses.
É esse ambiente de equívoco que Dino de Laurentis nos mostra em "A Batalha de Ânzio", através da visão do correspondente de guerra Dick
Ennis (Mitchum), que passa o filme filosoficamente tentando descobrir porque o homem guerreia.
É um filme interessante pelo fato de denunciar
que os americanos também cometeram erros na
sua condução da guerra. Mas o filme não vai muito mais longe e é característico que os nomes dos
generais tenham sido convenientemente trocados
(Lucas, Clark e Truscott, facilmente identificáveis
na história, receberam nomes fictícios).
Não espere grande realismo e muito menos grandes batalhas. Excetuando uma emboscada a um
batalhão de Rangers (baseado em fatos), não tem
muito tiro nem explosões, além de você ter que
engolir tanques M41 e M48 travestidos de panzers. Isso, mais as cenas e cenários absolutamente inverossímeis, não nos deixam com muita
coisa para recomendar nesse filme.

Título Original: “Anzio”.
Elenco: Robert Mitchum, Peter Falk e Arthur Kennedy.
Diretor: Edward Dmytryk.
Ano: 1968.
Premiação:
Classificação do SOMNIUM:

CURIOSIDADES:
- Os nomes verdadeiros dos generais caracterizados no filme são: Clark (Carson no filme),
Lucas (Leslie) e Truscott (Howard).

