A NOITE DOS GENERAIS
Suspense ambientado na Segunda Guerra Mundial, tendo como pano de fundo a conspiração que
culminou no atentado a Adolf Hitler, em julho/1944.
Durante a 2ª Guerra Mundial, uma prostituta é brutalmente assassinada em Varsóvia.
O major Grau (Omar Sharif), do exército de ocupação alemão, é encarregado do caso, pois a vítima
é uma informante colaboracionista, mas ele possui
apenas uma pista: uma testemunha viu que o criminoso usava o uniforme de um general alemão,
apesar de não ter conseguido ver seu rosto.
Grau tem 3 generais suspeitos, que não tinham
álibi para a noite do crime: Kahlenberge (Donald
Pleasance), Von Seidlitz-Gabler (Charles Gray) e
Tanz (Peter O'Toole). Subitamente, (e convenientemente) Grau é promovido a tenente-coronel,
sendo transferido para Paris por indicação de Kahlenberge, mas ele percebe que era uma manobra
para afastá-lo das investigações.
No entanto, dois anos depois, o destino o reúne
com os três suspeitos em Paris, um pouco antes
do Dia D, à época em que oficiais do exército alemão conspiravam contra o Führer.
Novamente acontece um crime envolvendo uma
prostituta, com as características anteriores, e ele
resolve reabrir o caso, sendo desta vez ajudado
pelo inspetor Morand (Philippe Noiret), da polícia
francesa, um simpatizante da Resistência, com
quem faz uma aliança.
O coronel Grau consegue decifrar o enigma dos assassinatos justamente no dia do atentado
a Hitler, 20 de julho/44, mas a agitação do dia interfere nos acontecimentos, e a trama só
vai-se definir anos após a guerra, com um final impactante.
Além dos ótimos Omar Sharif e Tom Courtenay (hoje Sir Courtenay, um decano ator condecorado pela Rainha), a performance de Peter O'Toole (um dos concorrentes ao Oscar deste
ano) é impecável, no papel do fanático general da SS, um nazista daqueles, impressionantes.
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CURIOSIDADES:
- O filme baseia-se no romance de mesmo título, de Hans Hellmut Kirst, mas houve algumas
modificações na trama.
- Esta é a 2ª das 5 vezes em que os atores Peter O'Toole e Omar Sharif atuaram juntos. As
demais foram Lawrence da Arábia (1962), The Rainbow Thief (1990), As Viagens de Gulliver
(1996) e Gilgamesh (2004).

