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1 
GENÉRICO 
 
“A Música é a Medida de Todos os Filmes”.  
Este "musicentrismo" aplica-se aos filmes que o Cine Clube de Viseu propõe para 
este mês. E nesta perspectiva, ao chamar-se a atenção para a importância da 
música nas obras a exibir, entenda-se o encerramento do Ciclo "Cinema e a Música" 
com" West Side Story -Amor Sem Barreiras" como a tentativa de criação do climax 
musical do ciclo, com a qualidade e inspiração de Leonard Bernstein. 
Neste mês, o sócio poderá deslumbrar-se com as coreografias de dois grandes 
mestres: Bob Fosse em "Ali That Jazz" e Jerome Robbins em "West Side Story". 
Quanto a "Fantasma do Paraíso" e "The Wall" adianta-se que vivem das músicas de 
Paul Williams e Pink Floyd, respectivamente. Vamos poder verificar, por exemplo, 
se alguma crítica teve razão em ter "cascado" tão forte e feio em "The Wall". Se o 
sócio achar o filme mau, dará razão a esses críticos. Se achar o filme digno de 
figurar numa categoria que vá do "razoável" ao de "obra-prima", será convidado a 
cantar connosco:  
"We don't need no opinion makers”. Encaixar-se-ão estas sílabas todas na célebre 
música dos Pink Floyd. Recorda-se, e, para terminar este comentário ao Ciclo 
"Cinema e Música", que houve na escolha dos filmes a apresentar uma preocupação 
em se satisfazerem vários gostos musicais e cinéfilos.  
No passado dia 24 de Janeiro, quando se iniciava a projecção de "2001 - Odisseia 
no Espaço", os (curto) circuitos do som da máquina de 35 mm pifaram. Renova-se 
o pedido das nossas desculpas aos sócios que se deslocaram ao Auditório da Casa-
Museu Almeida Moreira.  
Ao mesmo tempo, deixamos aqui o nosso profundo agradecimento à Sociedade 
Figueira Praia e ao Sr. António Madeira, gerente da Sala de Bingo que foi 
inexcedível na compreensão da nossa emergência e que viabilizou logo as sessões 
que realizámos no velho e saudoso Cine Rossio. Aqui se deixa igualmente o nosso 
agradecimento ao Sr. Domingos Santos, competente projeccionista daquela sala, 
que também se prontificou logo para fazer as sessões.  
Como já referimos no Argumento de Janeiro, o sócio poderá votar até aos finais 
deste mês nos 4 filmes da sua predilecção. Os mais votados disponíveis no 
mercado integrarão um Ciclo de Filmes Pedidos. Cumpra o seu "dever cívico". Neste 
Argumento encontrará mais pormenores. Nesta altura já votaram à volta de 50 
sócios.  
Informa-se os sócios que a nossa sede se encontra aberta às segundas, terças 
quintas e sextas com o seguinte horário: 10 - 13 h, 15 - 19 h, com o funcionário, 
Adriano Poças, pronto a atender os sócios.  
Vamos fazer alguns investimentos no sentido de melhorarmos a habitabilidade da 
nossa Sede. Aqui se deixa um convite a todos para aparecerem no Largo da 
Misericórdia, 24 – 2º no horário indicado ou à noite onde haverá sempre alguém 
para o receber. 
Acaba-se este Genérico com o usual apelo a todos para que colaborem neste 
Boletim com artigos, sugestões ou o que “houverem por bem”. 
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3 - OPINIÃO 

BOGART E CUKOR, ANJOS E DEMÓNIOS 
 
Neste espaço que eu entendo deve ser abrangente de todo o cinema que por esta 
cidade passa (no grande e pequeno écran) e não só dos filmes do Cine Clube de 
Viseu, aliás amplamente analisados em programas modelares, eu gostaria de 
chamar a atenção dos cinéfilos leitores para dois ciclos actualmente em exibição na 
TV, aos Sábados "pela noite dentro" no primeiro canal e aos Domingos depois do 
jantar no digerível Cine Clube do Canal 2.  
São dois ciclos bem diferentes, já que no primeiro o elo de ligação de todos os 
filmes é um actor (Humphrey Bogart), enquanto que no segundo é um realizador 
(George Cukor). De comum aos filmes de ambos os ciclos, apenas a sua origem 
(norte-amaricana), a sua característica de "cult-movies" que o decurso do tempo e 
o revivalismo ajudou a mitificar e a forma clássica da sua construção narrativa. 
Quanto às diferenças, além da apontada elas são de tal maneira significantes que, 
para um espectador menos informado, tais filmes parecem ter origem não só em 
nações, mas até em galáxias mais afastadas umas das outras. Com um intervalo de 
menos de 24 horas passa-se de um mundo governado pelos homens para um 
mundo onde as mulheres têm um papel determinante. De um mundo nocturno, 
obscuro, perigoso, macho, viril, transita-se de repente para um mundo diurno doce 
sensível, terno, maternal. Em suma, com Bogart é no inferno deste nosso mundo 
que nós mergulhamos. Com Cukor, é ao céu deste mesmo nosso mundo que nós 
ascendemos. E tudo isto na América, mais ou menos na mesma durée e num 
semelhante ambiente urbano mas com os americanos do sexo masculino no papel 
de demónios e os americanos do sexo feminino no papel de anjos.  
Num continente em plena expansão económica, mas com crises inerentes ao 
capitalismo selvagem que vigorava na época, este retrato fortemente contrastante 
não nos deve espantar. De um lado, os fora da lei e os polícias e detectives que os 
combatem, naturalmente todos homens e naturalmente todos homens inflexíveis, 
impiedosos, num contexto social de leis secas, obscuros negócios, tiros e quejandas 
violências. Do outro lado, as mulheres, mas não as mulheres burguesas do tipo 
europeu continental, pois sabe-se que os movimentos feministas pulularam por 
esta altura no mundo anglo-saxónico, Estados Unidos incluídos.  
Com efeito, essas mulheres americanas da classe média que aparecem nos filmes 
de Cukor, sob a capa de uma aparente graciosidade, para a qual ainda por cima 
contribui a deslumbrante beleza das geniais actrizes que as interpretaram, 
escondem de facto uma determinação tão grande como a dos mais duros dos 
homens, podendo-se considerar as antecedentes próximas das damas de ferro da 
política do nosso tempo, com a aliás excelente primeira-ministra britânica no top. 
O único problema que se poderá levantar é o problema de saber se se tratará de 
um retrato verista ou se estes filmes funcionarão sobretudo num plano conotativo. 
Nós pensamos que eles funcionam efectivamente num registo ético e moral, mas 
pensamos também que no seu desbobinar, cheio de todos os convencionalismos 
formais e ideológicos (Código Hays), se sente realmente o pulsar do coração de 
uma nação, no que ela tem de bom e de mau, de positivo e negativo. E 
infelizmente para Bogart e para os realizadores que o dirigiram, a América boa e 
positiva estava a leste dos seus filmes, estava noutro lado, precisamente nos filmes 
de Cukor e especialmente num deles, em que só entram mulheres no campo 
celeste e imaculado de um écran onde as sombras aparecem em off, obviamente as 
sombras dos homens. 
 
© António Rocha 
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ESTRANHOS PODERES 
 
Nem sei de que modo começar. Poderia pegar numa arma; lá se ia a originalidade. 
Ou talvez ir à janela e gritar merda. Bem alto. Só os cães responderiam ao desafio, 
diz-me a experiência. De qualquer modo, a sala meteu bastante gente e no escuro 
nasceu o filme.  
De macacos não percebo nada. De pessoas também não. Contento-me em fazer 
parte do reino. O lugar, inóspito (que como quem diz impróprio para férias), e os 
macacos mostravam-se indecisos. Então apareceu o Monólito e decidiram ser 
gente. Claro que antes já disputavam territórios, mas faziam-no como as varinas e 
regateiras de praça, ais e uis, cri-cri-cri-crá-crá-crá e acalmavam-se os ânimos.  
Aparentemente, a resposta para a vida é viver, mas já se constatava de início a 
insuficiência do argumento. São necessárias razões, acção, territórios. Um pouco de 
todos os nadas e eis-nos. Estou a falar do 2001 e falarei do 2010. Interessa-me 
apenas o outro lado da estória, deixo a cinematografia ao vosso dispor.  
O que quer Arthur? A primeira etapa foi a tomada de consciência do efémero das 
coisas. Da água, das árvores e dos limites. Tornou-se clara a finitude dos meios e a 
diminuição resultante da partilha, embora não houvesse explicação que justificasse 
um objectivo para a vida e o consequente apego à sobrevivência. Mas sobreviver é 
tudo. E da descoberta eficaz da arma, entrou-se na dialética da guerra. Matar para 
ter, possuir para sobreviver.  
E de que raio saiu tudo isto? O estranho poder de Clarke implanta o Monólito, 
corrente, harmónico, linear, objectivo, formalmente puro e misterioso ante o caos 
em redor. Impossível. Tal qual o indizivel. Depois o Kubrick leva-nos a Jupiter e 
mete o Bowman na placenta, no útero do Espaço, olhar de espanto e angústia 
posto sobre a Terra; (Deus queira que Espaço seja feminino).  
Saí da sala preocupado. Que macaco sou, eu? que Mãe Universal me pariu?  
Chega o Ano do Contacto e aparentando dar-se cartas, o Clarke em conivência com 
o mundo e joga sozinho. O Hyams é um macaquinho ou rapazinho (sem ofensa) 
obediente. Lá vamos outra vez a Jupiter, desta vez no barco do inimigo. Penso 
sinceramente que o Clarke é a primeira pessoa que sugere uma forma de Deus 
(para os crédulos), actuar. Excluindo aqui as aparições e milagres polémicos. Mais 
um sol e a coisa resolve-se. Afinal há lugar para todos, para quê andarmos aos 
tiros? Claro, com dois sois, quando for dia nos EUA já não será noite na URSS 
(ficarão com o sol mais pequenino, estão habituados ao frio).  
Não lamento nada a estes dois filmes. Nem o sacrifício de alguns de nós quando 
pertencermos a outra etapa energética, consumidos para bem dos que ficarem, 
carne e osso. Primitivos. A bem doutro sol. Mas o dilema de Monólito surge-me 
insolúvel. Causa e Fim. Deixaremos de pelejar pelas ideias, pelos territórios, pela 
posse, pelo poder?  
De quantos sois precisaremos?  
Conclusão: 
A Etiologia apresenta enormes probabilidades de estar certa nos «juízos» que faz. 
Apenas a inspiração do Monólito, qual dedo Sistino, digo, Divino, foi usada no 
sentido inverso pelos nossos antepassados e daí a subsequente errada estratégia 
evolutiva, que provocou (?), provocará (?) a segunda intervenção, correctiva, deste 
SER. (...)  
 
© José A. Carvalho (Sócio 47) 


