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1 
GENÉRICO 
 
1. Folheava o Expresso do último sábado, secção de Cinema. Reparei numa 
fotografia dividida por duas páginas: Piazza Grande, praça central de Locarno, 
Suiça. Uma multidão civilizadamente sentada a assistir a uma projecção de cinema: 
sete mil pessoas viram o último Wim Wenders, "Sob o Céu de Berlim".  
Lembrei-me da (im) possibilidade de usufruirmos de situação semelhante, no palco 
grande da feira de S. Mateus. Em vez do António Sala... 
 
2. Este nosso Ciclo de Cinema decorrerá no Auditório da Feira, como é usual. As 
sextas, às 21,30 h., para adultos e aos domingos, às 11 h., para crianças.  
Neste Argumento o leitor encontrará o programa completo desta realização. Esta 
colaboração do CCV com a Comissão da Feira de S. Mateus vem-se repetindo 
ininterruptamente desde 1982 e com bons resultados: o Auditório da Feira de S. 
Mateus regista taxas de afluência excelentes nos filmes para adultos e uma 
tremenda sobre ocupação nas sessões infantis. Na escolha de filmes tivemos como 
primeiro cuidado que estes fossem inéditos em Viseu. 
 
3. Como é usual, os sócios do CCV com as quotas em dia, podem levantar bilhetes 
para as sessões de sexta à noite na nossa sede. O horário é o seguinte: Quintas-
feiras, das 21 h. às 22,30 e Sextas-feiras, das 18 h. às 19,30.  
 
4. Por lamentável omissão de montagem do último Argumento, não saiu indicada a 
autoria da belíssima gravura que ilustrava a artigo "A Vizinha da Frente". Deixo 
aqui o pedido de desculpa ao autor, Delfim Sardo.  
 
5. Este Argumento inicia uma nova secção, uma espécie de Inquérito de Proust, 
devidamente aferido às características deste boletim, focalizando as perguntas no 
cinema, embora não exclusivamente. Começa com António Sequeira Lopes.  
Vai ser uma coluna constante e muito lida, tenho a certeza. 
 
6. A nossa Secção de Fotografia já trabalha no III Concurso Nacional de Fotografia 
do Cine Clube de Viseu. Para já, na complicadíssima tarefa de mobilização de 
apoios (financeiros e em espécie).  
Aconselho o leitor a ir preparando as suas obras a cores e/ou a preto e branco. A 
preparação a longo prazo pode-lhe permitir vencer a sempre forte concorrência e 
vir a ser um dos premiados. Nos próximos Argumentos daremos mais pormenores. 
 
© Alex 
 
 
 
3 - OPINIÃO 

LUBITSCH TOUCH 
 
André Malraux, um dos maiores críticos de arte do nosso século, caracterizava o 
cinema como a arte da elipse, sendo a literatura a área privilegiada da metáfora. 
Claro que a realidade é mais vasta que o seu enunciado teórico-critico e há 
inclusivamente filmes excelentes e romances geniais que não utilizam nem a elipse 
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nem a metáfora, como é o caso da quase totalidade do neo-realismo italiano e em 
relação à literatura, dos romances jornalísticos de Ernest Hemingway e do grau da 
escrita de Albert Camus.  
Mas se há um cineasta a quem a frase de Malraux assenta como uma luva esse 
cineasta é Ernest Lubitsch. De entre os grandes mestres do cinema na linha de 
Griffith, como Stroheim, Eisenstein e Murnau, Lubitsch é aquele que mais se 
aproxima da essência do cinema segundo Malraux, que não estaria na montagem, 
como teorizava Eisenstein, mas sim nos buracos da narrativa cinematográfica.  
E daí a prática sistemática alusão e dar a elegância, a ligeireza, o traço leve do seu 
cinema, em suma, o tão falado Lubitsch Touch, que ainda hoje tanto nos encanta, 
quando Domingo a Domingo, vemos desfilar no pequeno, écran da nossa televisão, 
tão querida nessas horas e meia dominicais, a quase totalidade da obra sonora do 
grande mestre. E dar também que só um realizador como ele pudesse fazer uma 
obra-prima como Ninotchka, tão amorosa, tão divertida e tão humana, que teria 
feito sorrir o próprio Estaline se porventura os ditadores tivessem o sentido do 
humor.  
Aliás basta comparar Ninotchka com Topázio, isto para apenas nos reportarmos a 
filmes de grandes realizadores, para concluirmos pela superioridade do primeiro 
sobre o segundo, apesar deste último ser um filme de Hitchcock e não 
propriamente uma daquelas fitas anticomunistas de produção corrente nos estúdios 
norte-americanos. Mas Ninotchka, apesar de se mover nas areias movediças da 
política, é um dos cimos da obra do genial austríaco e é indubitavelmente o melhor 
filme anti-comunista da história do cinema.  
Pena foi que a televisão não tivesse podido exibir, em virtude de problemas ligados 
à distribuição do filme, essa outra obra-prima de Lubitsch que é como a outra face 
da moeda da política de época. Estou a referir-me à sublime sátira ao nazismo que 
é o “Ser ou não Ser”, que aliás já passou há algum tempo no pequeno écran.  
Lubitsch, com efeito, ria-se de Estaline e de Hitler, ria-se de todas ditaduras, ria-se 
da politica, ria-se da moral, ria-se de tudo, da sociedade aristocrática da maioria 
dos seus filmes e da sociedade pequeno-burguesa de “A Loja da Esquina”, mas ria-
se com arte, melhor dizendo, gracejava com subtileza. Relegava tudo o que era 
grosseiro e mau e pesado para as muitas elipses que povoam os seus filmes e lhes 
dão o sabor invisível do queijo Gruyere. Mas não se ria dos seus personagens, por 
mais caricatos que eles fossem, e dar o profundo humanismo do seu cinema e a 
graciosa simpatia dos actores e actrizes que com ele erigiram um dos cumes da 
cinematografia clássica norte-americana.  
 
© António Rocha 
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
Nasceu no Porto, há 28 anos.  
Chama-se António Sequeira Lopes. É actor de cinema.  
Vive em Viseu há um ano e meio. É sócio número 423 do CCV.  
Submeteu-se a este inquérito à lá Proust promovido pelo Argumento numa tarde 
abafante de Agosto. Foi na Galeria Fórum. Os focos iluminavam os quadros 
inquietantes de Nicolau Tudela e aqueciam ainda mais o ambiente. 40 graus.  
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1. Dê um exemplo ou defina:  
1.1. O cúmulo da felicidade.  
Ar condicionado.  
1.2. O cúmulo da miséria.  
Uma ventoinha. 
1.3. O cúmulo do ridículo (são proibidas referências a este mini-proust do 
Argumento.  
As anedotas sobre pretos.  
2. Qual é a sua principal qualidade?  
Ser inteligente.  
3. E o seu principal defeito?  
Recuso-me a responder.  
4. Que pensa da estátua do Infante do Rossio?  
Acho que lhe fica muito mal o café ao lado e esconde a Câmara. É pena não ter 
água acorrer e devia ser a cores. Acho que não gosto muito.  
5. Acordou. Não tem nenhuma obrigação social ou profissional. Que vai fazer?  
Se estiver bem disposto, o que me vier à cabeça. Caso contrário, as tarefas 
domésticas que tiver que fazer.  
6. Qual ou quais são os seus escritores preferidos?  
Scott Fritzgerald, Raymond Chandler, Robert Heinlein, Patricia Highsmith, 
Marguerite Duras, Carlos Fuentes, Nuno Bragança, Alexandre Herculano, Mishima e 
muitos mais.  
7. Faça uma lista dos realizadores que mais gosta.  
Não consigo.  
8. E de actores e actrizes?  
Jane Fonda, Diane Keaton, Natassia Kinski, Rita Haymorth, Natalie Wood, Valier 
Kaprisky, Kathleen Turner, Diane Lane, Richard Gere, William Hurt, Malcolm Mc 
Dowell, Humphrey Bogart, Cary Grant.  
9. Qual o filme que viu mais vezes?  
Não faço a mínima ideia. Já vi muitos um número indeterminado de vezes.  
10. Você vê muito cinema. Indique cinco filmes que na sua opinião são de cinco 
estrelas, cinco obras-primas.  
Interiores, de Woody Allen; Os Cavaleiros do Asfalto, de Martin Scorcese; Amor de 
Perdição, de Manuel de Oliveira; Inserts, de John Byrum e o Amigo Americano, de 
Wim Wenders.  
 
 
 
 
 
 
 


