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1 
GENÉRICO 
 
1. Com este número, o Argumento inicia mais uma etapa da sua Vida. Pretende 
manter no mínimo oito páginas onde se vai fazer uma (ainda) melhor divulgação 
das actividades do Cine Clube de Viseu, se vai analisar toda a exibição 
cinematográfica acessível aos viseenses (comercial, em vídeo, na televisão, etc.), 
se vai fazer uma maior abertura à colaboração dos sócios.  
É neste espírito, com esta necessidade, que se deve entender a transferência deste 
suplemento do A Voz das Beiras para o Noticias De Viseu. Quero aqui deixar os 
meus agradecimentos ao Voz Das Beiras, ao seu director, Sr. Azevedo Marques e a 
toda a sua equipa pela atenção que sempre deram a este boletim, e ao senhor 
Fernando Abreu, director do Noticias De Viseu que, com a maior disponibilidade e 
espírito de colaboração, possibilitou os meios que o Argumento necessita para esta 
aposta.  
 
2. Este final de Novembro está recheado de bom cinema: para iniciar, vamos 
apresentar uma extensão do CINANIMA, em colaboração com o Colectivo de 
Divulgação Cultural de Viseu e a cooperativa Nascente de Espinho. A seguir, será o 
Ciclo “West Is The Best” que servirá para que o sócio fique com uma visão muito 
satisfatória do que é a obra de Wim Wenders. Esta realização conjunta CCV/Fórum 
Viseu colhe o seu fundamento maior na Exposição de Fotografias de Wim Wenders, 
“Written in the West”, que vai estar patente na Galeria Fórum. Será uma 
oportunidade para o leitor contactar com uma faceta não tão conhecida do 
realizador de Paris, Texas: o Wim Wenders fotógrafo.  
Deixo aqui o agradecimento do CCV à gerência do Cinema S. Mateus e aos Filmes 
Castello Lopes por tão simpaticamente nos terem proporcionado as condições para 
a passagem em antestreia de “Sob o Céu de Berlim”, o último Wim Wenders, e 
saudamos o Cinema S. Mateus pela passagem do seu III Aniversário, ao qual 
gostosamente nos associamos nesta exibição em antestreia.  
 
3. Neste Argumento o leitor encontra o Regulamento do III Concurso Nacional de 
Fotografia do CCV. Os prémios ultrapassam os duzentos contos. Só me resta 
aconselhar os leitores com a expressão com que o Blitz terminava a notícia em que 
publicitava este concurso: Leitor, Bata Chapas! 
 
 4. Como já é usual, tanto a extensão em Viseu do Cinanima como o Ciclo Wim 
Wenders vão ser complementados com Textos de Apoio, onde os espectadores 
poderão ter acesso a múltiplas criticas e interpretações das várias obras exibidas.  
Aqui, no Argumento, optei por dar voz a Wim Wenders. Todos os filmes são 
comentados pelo autor onde este desvenda os bastidores, as etapas de concepção 
dalguns filmes, os azares da produção, alguns fait-divers, coisas assim. 
Fragmentos. Estilhaços duma criação estimulante.  
Para o leitor que queira aprofundar a galáxia Wim Wenders aconselho a leitura da 
edição nº 400 dos “Cahiers du Cinema”, de Outubro, donde extraí os depoimentos 
do realizador. Eu e o Armando Ferreira investimos algumas horas na selecção e 
tradução (por vezes não muito ortodoxa) do dossier que aqui se apresenta sob o 
título: Wim Wenders Por Wim Wenders...  
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Para terminar, não deixo um apelo, deixo um conselho: apareça no Auditório 
Calouste Gulbenkian do Museu Almeida Moreira ou no Cinema de S. Mateus para a 
antes-estreia não passe ao lado do que de bom Viseu oferece na área cultural.  
 
© Alex 
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WIM WENDERS POR WIM WENDERS 
Sob o Céu de Berlim 
 
Nestes últimos anos, depois de Paris Texas, Berlim tornou-se o meu habitat. 
Comecei a sentir-me como em minha casa, mesmo olhando para esta cidade como 
alguém que se ausentou durante muito tempo.  
(...) Então eu queria fazer aí um filme. Procurei fazer um filme que não tivesse só 
um ponto de vista, o do herói.  
(...) Verdadeiramente, não sei como tive a ideia dos anjos. Um dia anotei isso no 
meu caderno de apontamentos, ao reler Rilke que já não lia em alemão há muito 
tempo. Dei conta até que ponto tudo aquilo que ele escrevia era habitado pelos 
anjos. Lendo-o todas as noites, habituei-me a esta presença: creio que a ideia veio 
daí. Eu não lia com a ideia no filme. Mas, de repente, com a minha ideia do filme 
em Berlim, apareceu esta nota: “Anjos”, no plural. E no dia seguinte: “No 
Desemprego”.  
Com o passar do tempo, duvidei que aquilo fizesse um filme. Recusei a ideia, mas 
ela negava-se a desaparecer. Uma vez aceite a ideia dos anjos, enchi um caderno 
de notas, mas aquilo não dava um filme, tão saturado estava de elementos.  
Os anjos tornavam tudo possível, do ponto de vista da câmara das situações, 
encontros...  
(...) Com “Sob o Céu de Berlim” podia-se ir a qualquer lado na cidade. Tudo era 
possível. Podia-se atravessar o muro, entrar nas casas pelas janelas, ver as 
pessoas no metro. Qualquer pessoa, tornava-se de repente, herói dum filme 
possível. Isto tornou-se angustiante, podia-se imaginar demasiado. Os anjos 
podiam ser numerosos. E como Berlim está administrada por quatro potências, 
pensei que haveria quatro anjos: americano, inglês, francês e russo. Mas isso 
tornava-se urna anedota. (...)  
Pouco a pouco reduzindo-nos ao essencial: o olhar, um olhar livre.  
 
Paris, Texas 
 
(…) “Paris, Texas” nasceu do desejo de trabalhar com Sam Sheppard.  
(…) No início a minha ideia era fazer um filme que se passaria ao longo dos Estados 
Unidos, da fronteira mexicana até ao Alasca… Sam, pelo contrário, queria que o 
filme se limitasse ao Texas, dizendo que o Texas era a América em miniatura. Aí 
comecei a fazer uma viagem em zigzag pelo Texas, indo a todo o lado, a todos os 
cantos. E acabei por aceitar a sua ideia.  
(...) A cidade de Paris, Texas impôs-se-nos pelo seu nome. Fiz aí uma série de 
fotos. Não aparece no filme mas só na biografia da mãe de Travis.  
A colisão destes dois nomes, Paris e Texas, incarnando para mim a essência da 
Europa e da América, cristaliza muito rapidamente muitos elementos do 
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argumento: o nome dessa cidade simbolizava a clivagem de Travis, foi aí que o pai 
encontrou a mãe e que ele foi concebido. A graça favorita de seu pai (“Encontrei a 
minha mulher em Paris”) e o seu desaparecimento, tinham feito sofrer a mãe e o 
filho, fazendo de Paris, Texas o lugar da separação. Para Travis, tornou-se o lugar 
mítico onde ele deve reconstituir a sua família.  
Desde o inicio tivemos a ideia de que a sua mulher devia ser muito mais nova que 
Travis. Sam Sheppard via-a como uma mulher do Texas. Eu, sabendo que a 
maioria dos actores seriam americanos, precisava de ter pelo menos uma actriz 
europeia que me fosse familiar e pensei que a sua personagem seria a ligação entre 
Paris e Texas. Propus Nastassja Kinski. (...)  
Tínhamos decidido atacar este filme sem modelo estético (...) A nossa máxima era: 
mais referências com o cinema.  
Íamo-nos «expor à paisagem».  
 
Hammet – Detective Privado (Hammet) 
 
Hammett é uma encomenda. Estava na Austrália onde escrevia uma história de 
ficção científica, no Natal de 1977, quando recebi um telegrama dos estúdios de 
Coppola propondo-me rodar um filme sobre Dashiel Hammet, baseado no romance 
de Joe Gores. Ora acontecia que, entre os três livros que tinha comigo, havia «A 
Ceifa Vermelha» o meu livro favorito de Hammet. Esta coincidência intrigou-me 
bastante. Mais tarde, quando se começou a preparação do filme, esperei poder 
incorporar um pouco de «A Ceifa Vermelha», porque eu queria que Hammet 
estivesse a começar a escrever esse livro. (...)  
Acontece que, por antevermos demasiado um filme, perdemo-lo. Esse foi o grande 
problema com “Hammet”: estava demasiado «au point». Na verdede, rodei o filme 
quatro vezes.  
Para começar, houve a versão rádio, a partir do último argumento de Tom Hope, 
que era já o segundo argumentista depois de Joe Gores.  
Francis dizia que não queria ler os argumentos. Durante várias semanas empregou 
uma rapariga para lhe ler os argumentos em voz alta mas isso não era cómodo. 
Então teve a ideia do «rádio-show»: deu-me um engenheiro de som, eu podia 
contratar os actores que quisesse, juntar a música, misturar. Foi o que eu fiz, e, em 
si, foi um bom trabalho: Hammet era interpretado por Sam Shepard e Jimmy Ryn 
por Gene Hackman.  
Isto durava duas horas. Francis Coppola propôs-me confiar este trabalho a um 
«sketch artist» que faria os desenhos de todos os planos: uma vez estes desenhos 
filmados em vídeo, acompanhados da banda sonora, isso permitir-lhe-ia “ver” o 
filme no todo, som e imagens.  
Depois, quis introduzir no computador este esboço vídeo. De cada vez que uma 
cena seria verdadeiramente rodada e montada, iria substituir um bocado do 
esboço. Mas quando vimos o vídeo com os desenhos, toda a gente estava pelos 
cabelos com o filme. Então, Francis atirou o argumento pela janela e disse: “Vou 
empregar outro argumentista. É preciso recomeçar do zero”.  
Tom Hope queria defenestrar o computador e fomos precisos três para o impedir. 
Durante os dois meses em que o terceiro argumentista, Dennis O'Flaherty 
trabalhou, fiquei livre e rodei «Nick´s Movie».  
Mas para voltar ao sonho de Coppola, de «ver» o filme antes de estar feito, é um 
grande problema: o filme torna-se a execução de qualquer coisa já feita ou já vista. 
Com HAMMET isto ainda foi mais complicado porque, na verdade, filmei duas vezes. 
Uma primeira vez a versão de O'Flaherty que montei: só faltava cena final, menos 
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de dez minutos. Mas aí, Francis: «Voltamos ao zero. Um outro argumentista vai 
utilizar algumas cenas e refilmamos o filme».  
Foi o que se passou: o quarto argumentista, Ross Thomas, chegou, guardou quatro 
ou cinco cenas e reescreveu tudo desde o princípio. Voltei a filmar todo o filme em 
4 semanas. Na montagem final há agora 30% do primeiro filme e 70% do segundo.  
O que sobreviveu a todas estas aventuras foi o desejo inicial de Coppola de me 
fazer realizar um filme: fomos suficientemente cabeçudos para o conseguir.  
 
O Amigo Americano (Der Amerikanische Freund) 
 
Para este filme o nosso modelo não foi um fotógrafo mas um pintor, Edward 
Hopper. No embrião está o desejo de trabalhar a partir dum romance de Patricia 
Highsmith. Ela mostrou-me o terceiro “Ripley” que acabava de terminar. A história 
de “Ripley's Game”, (O Amigo Americano), passa-se na França e na Alemanha; a 
personagem vive perto de Paris e mata em Hamburgo, o que me agradava, mas 
trocámos tudo no filme, e isso foi uma troca muito mais importante do que eu tinha 
pensado ingenuamente. 
No início, via claramente a personagem de Ripley, sobretudo quando tive a certeza 
que seria interpretada por Dennis Hopper, mas tinha dificuldade em identificar-me 
com Jonathan que não via senão como uma vítima. Comecei a compreender melhor 
a personagem quando dei conta que ele tinha quase a mesma profissão que eu: ele 
encaixilhava, eu enquadrava. Então tive a ideia de que ele podia também restaurar 
objectos e aparelhos dos primeiros tempos do cinema. Isso permitiu-me imaginar 
mais concretamente o seu modo de vida.(...)  
Dentro do mesmo espírito, tendo dificuldade em imaginar o que podia ser a 
representação dos numerosos gangsters que povoam a história tive a ideia de os 
fazer interpretar por amigos cineastas: Dennis Hopper, Sam Fuller, Daniel Schmidt, 
Gérard Blain, Peter Lilienthal, Jean Eustache e, finalmente, Nick Ray. 
 
Ao Correr do Tempo (Im Lauf Der Zeit) 
 
Inspirei-me para este filme numa reportagem que Walker Evans fez no sul dos 
Estados Unidos, durante a depressão, por encomenda da «Farm Security 
Admnistration». Nessa série de fotografias, há um estilo singular, que é 
verdadeiramente um trabalho sobre a própria ideia de depressão. Como esta legião 
que atravessámos no interior da Alemanha, esta “terra de ninguém” com a 
fronteira da Alemanha de Leste, era também para mim um terreno de depressão -
toda a gente partia, estava vazia, uma região sem esperança. Tínhamos a 
impressão de fazer uma espécie de ligação como a de Walker Evans. Nós tínhamos 
visto bem as suas fotos. (...)  
No fundo, para cada filme, damos conta que somos guiados pelo que vimos antes; 
senão estamos perdidos no meio do muito que há a ver.  
 
Movimento em Falso (Falsche Bewegung) 
 
Na época da “A Angústia...” tinha discutido vagamente com Peter Handke uma 
possível colaboração a partir Goethe: "Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm 
Meister". Um dia Peter telefonou-me, não tinha nada para fazer, e desejava voltar a 
esse projecto. Escreveu o argumento, praticamente sem nenhuma anotação de 
realização. Ambos gostávamos do livro de Goethe, dizendo que tudo o que estava 
no livro, esse movimento emancipador, hoje não levaria a nada, a parte nenhuma. 
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A viagem como aprendizagem para compreender o mundo, esse sonho não era 
possível para nós hoje. O filme que do livro iríamos fazer seria pois a viagem de 
alguém que tem essa esperança de compreender o mundo e para quem se passa o 
contrário: ele vai dar conta que o seu movimento o leva a nada, que no fim, não se 
mexeu um centímetro. Daí o título: "Movimento em Falso". (...)  
Para este filme procurava uma jovem de 13 anos: Mignon era já o seu nome no 
romance de Goethe. Verdadeiramente, nunca tinha escolhido actores e tenho 
horror a isso, então procurei um pouco nas discotecas. Estava com Lisa Kreuzer, 
quando a vimos numa dessas boites. Era verdadeiramente bela, tinha qualquer 
coisa nos seus olhos e na maneira de se mexer e de saltitar. Chamava-se «Stassi». 
Lisa foi-lhe dizer que queríamos falar com os seus pais para ela rodar um filme.  
No dia seguinte, vimos a sua mãe e compreendemos que era a filha de Klaus 
Kinski, Nastassja. Fez 14 anos durante a filmagem. Nunca tinha estado em frente 
duma câmara e muitas vezes ria-se estupidamente no meio dum plano. Era 
magnífica. Era ainda uma criança mas com qualquer coisa que nos tocou muito. 
Metade da equipa apaixonou-se por ela.(...) 
Conheci Hanna Schygulla antes de fazer o seu primeiro filme. Eu e Fassbinder 
frequentávamos o mesmo bar, o «Bugallow», onde ela dançava em frente duma 
«juke-boxe». Foi ai que ele a conheceu. Quando trabalhámos juntos para 
«Movimento em Falso», Hanna já tinha feito uma dúzia de filmes com Fassbinder. 
Ela era muito viva nos seus filmes, visivelmente menos no meu e vivi isso como 
uma espécie de falhanço pessoal.  
 
A Angústia de um Guarda-redes no Momento do Penalty (Die Angst Des 
Tormanns Beim Elemeter) 
 
Na origem da “A Angústia...” está a minha amizade com Peter Handke. Tinha lido o 
romance antes da sua edição e disse-lhe: “Ao ler o teu romance, tenho a impressão 
de ver um filme, é como a descrição dum filme”. Peter Handke respondeu-me, um 
pouco a gozar: "Então, tu não tens senão que o fazer!. Nunca tinha escrito um 
argumento, nem mesmo imaginava com que é que se assemelharia tal coisa. 
Peguei no livro e dividi-o em cenas, não havia muita coisa a fazer, já que o livro 
estava estruturado como um filme. Cada frase dava um plano, era fácil. (...)  
Há, no filme, um plano que me impressionou quando o revi: um grande plano sobre 
a maçã numa árvore. É um mistério: está totalmente fora do contexto em relação à 
história. Durante as filmagens, nós tínhamos uma segunda câmara muda; num dos 
primeiros dias de filmagem quis fazer um plano «insert» sobre um objecto, já não 
me lembro qual, e não o pudemos fazer por causa da luz que tinha mudado 
enquanto carregávamos essa câmara. Então, combinámos com Robbie Muller, o 
meu operador, que a partir de então teríamos essa segunda câmara sempre 
carregada, para podermos fazer «inserts» nos bons momentos. Ainda que 
tenhamos finalmente rodado uma trintena de planos, sobretudo durante os dias de 
repouso, eram unicamente planos que não tinham nada a ver com a história. 
Chamámos a essa bobine a nossa «Kuntskassette», o que poderia traduzir pela 
nossa «bobine de arte e ensaio». Depois, na montagem, tínhamos esses planos 
sem destino. Peter Przygodda (assistente de montagem) dizia-me que eram alguns 
dos planos mais belos e que era necessário mostrar pelo menos um. No último 
momento, antes da mistura, inserimos um plano duma maçã, que ficou um 
mistério. Por afinidade com a nossa ideia de «filmes imaginários», havia aí um filme 
paralelo, o filme dos objectos, sem história, do qual só resta essa bela e estranha 
maçã.(...)  
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«A Angústia...» deve muito a Hitchcock, mais do que qualquer dos meus filmes, 
sem dúvida porque o romance de Peter já se inspirava nele. Num plano em que 
Block acorda e vê o seu casaco sobre uma cadeira, utilizei a mesma técnica que 
Hitchcock para o célebre plano da torre em Vertigo: um travelling para a frente 
combinado com um zoom para a recta guarda. Quanto à velha senhora que observa 
Block no autocarro ela sai directamente de «The Lady Vanishes», de 1938. (…)  
Com «A Angústia...» disse a mim próprio que podia fazer cinema, mas não ainda 
que o iria fazer verdadeiramente.  
 
Alice nas Cidades (Alice In Den Stadten) 
 
Na origem de Alice, há uma canção de Chuck Berry: «Memphis». Nas palavras 
cremos que se trata de uma mulher e descobre-se no fim que ele fala da sua filha 
que tem seis anos. No fim do filme, reencontra-se a minha personagem, Philip 
Winter, num concerto de Chuck Berry que canta esta canção. (...)  
Escrevi a história do filme - não ainda o argumento - e, em Nova York, fui a uma 
projecção para a imprensa, convidado por um amigo, ver Paper Moon (Lua de 
Papel), de Peter Bogdanovitch. Tinha gostado muito de um filme seu, A Última 
Sessão. Foi a catástrofe: a história que eu acabava de escrever parecia-se 
demasiado com Paper Moon - um homem que viaja com uma miúda e que a leva, 
no fim, a casa da tia. Como no meu filme. Horrorizado, estive quase a desistir e 
telefonei ao meu chefe de produção para anular tudo (...)  
Tinha conhecido Sam Fuller quando ele rodava na Alemanha «Dead Pigeon 
Beethoven Street». Como eu estava em Los Angeles, chamei-o e convidou-me a ir 
tomar o pequeno-almoço pelas dez horas da manhã. Ficámos à mesa até à noite: 
mil pratos da maravilhosa cozinha judaica polaca, muita vodka, e no fim da 
refeição, contei-lhe a história do meu filme que já não podia rodar, por causa do 
seu amigo Bogdanovitch. E ele disse-me: «Oh, isso não pode ser assim tão grave, 
conheço esse género de problemas, isso já me aconteceu.»  
Ele tinha visto Paper Moon e pediu-me para lhe contar a minha história. Comecei, 
mas ele não teve paciência para me escutar até ao fim: «Chega, chega, já vejo o 
teu problema.» E pôs-se a contar o meu próprio filme, mas numa versão muito 
dele. Isso já não tinha mais nada a ver com o Paper Moon e também já não era o 
que eu tinha escrito, mas, de repente, o meu filme tornava-se de novo possível. 
Sam disse-me: “There is only a handfull of stories” (Só há uma mão cheia de 
histórias), todos os filmes não são senão variações sobre um número limitado de 
histórias. (...)  
À noite, telefonei para a Alemanha para dizer que faria o filme.  
 
3 - OPINIÃO 

E TUDO O VENTO LEVOU 
 
O filme «E Tudo o Vento Levou», foi exibido há dias na televisão, é talvez a obra 
mais paradigmática da Meca do cinema. Obra cara, polémica, arriscada, arrojada, 
ela acabou por ser um dos produtos mais felizes da indústria cinematográfica 
americana. Dez anos após o advento do sonoro e dos alvores do tecnicolor e da 
aplicação dos efeitos especiais ao cinema, Hollywood conseguiu dar à luz um dos 
clássicos mais perfeitos de toda a história do cinema.  
E não me venham dizer que se trata apenas de um mamute cinematográfico (222 
minutos de duração), pois há uma diferença abissal entre este filme e, por 
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exemplo, “Um Violino no Telhado”, “Ben-Hur” ou “Os Dez Mandamentos”, estes, 
sim, incontestáveis mamutes, que já não se conseguem ver sem passar de vez em 
quanto pelas brasas.  
Grande êxito de bilheteira, só ultrapassado pelo medíocre e xaroposo “Música no 
Coração”, do irregular Robert Wise, “E Tudo o Vento Levou” é um filme que ainda 
permanece vivo quase cinquenta anos após a sua feitura. Enquanto a maior parte 
dos filmes de qualidade se tornam produtos de cinemateca um ou dois anos após a 
sua estreia, ele conseguiu agarrar milhões e milhões de espectadores durante as 
quase cinco décadas que leva de existência.  
É certo que a memória da maior parte dos cinéfilos, formada na teoria da política 
de autores da nouvelle vague e no cine clubismo, não passa por filmes 
espectaculares como este. Influenciados pelo “Made in U.S.A.”, por “O Acossado” e 
de uma maneira geral por toda a filmografia de Godard e pela geração do Cahiers, 
torcem o nariz a todo o cinema clássico com as excepções conhecidas: John Ford, 
Howard Hawks, Alfred Hitchocok, Orson Welles e poucos mais. Isto é, só 
reconhecem como filme de arte o filme de autor. E desdenham, inclusivamente as 
obras-primas de David Lean, só contemporizando com “O Nascimento de uma 
Nação” e a “Intolerância”, de David Wark Griffith, porque desprezar um cineasta de 
quem Sergei Eisenstein disse que a ele devemos tudo seria demasiado insólito e 
escandaloso.  
Em suma, só o preconceito pode levar uma enorme fatia da tribo dos cinéfilos a não 
considerar este filme como uma obra-prima indiscutível. Preconceito em primeiro 
lugar contra o cinema de grandes meios, preconceito em segundo lugar contra o 
culto das estrelas e o morceau bravoure, preconceito em terceiro lugar contra a 
construção transparente de encadeamento de planos e do fluxo narrativo, 
preconceito em quarto lugar contra um cinema em que o produtor (e não o 
realizador) é a personalidade determinante, preconceito em quinto lugar, no caso 
especifico deste filme, contra a visão histórica nitidamente sulista, racista e 
conservadora da guerra da secessão.  
É óbvio, no entanto, que tais preconceitos não têm razão de ser, pois o filme, na 
grandeza épica das suas lutas sociais e politicas e na densidade romântica do seu 
entrecho amoroso, só pode funcionar (e funciona efectivamente) com tais 
ingredientes e seria inconcebível com outros. De resto, nem todos os filmes 
grandiosos resultam, mesmo produzidos com grandes meios, financeiros 
inclusivamente. E a melhor prova é que ainda recentemente vimos também na 
televisão um cineasta genial, o soviético Dovjenko afundar-se irremediavelmente 
em todos os filmes épicos que fez no período estalinista.  
Também no âmbito da História da Literatura se fizeram milhares de poemas épicos 
e só um reduzido sobreviveu ao desgaste inexorável do tempo. Poderia citar “A 
Ilíada”, “A Odisseia”, “A Eneida”, “A Divina Comédia”, “Os Lusíadas” e pouco mais. 
Ora “E Tudo o Vento Levou” tem funcionado um pouco como estes poemas épicos. 
E guardadas as devidas distâncias entre um destes poemas “Os Lusíadas”, por 
exemplo, e o filme, não me consta que Luis de Camões seja menos considerado 
por, a par de uma obra lírica intimista, filosófica e confessional, ter escrito, em 
tectónicas oitavas, a saga grandiosa e espectacular da heróica nação lusitana.  
 
© António Rocha 
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4 - OPINIÃO 

DO OUTRO LADO 
 
Antes de mais, quero felicitar o C.C.V. pela oportunidade que nos ofereceu de ver 
este ciclo Bunueliano. Pena serem tão poucos os filmes exibidos, mas mesmo 
assim, creio que já nos permitem formular uma opinião crítica acerca deste grande 
realizador. Espero que todos nós tenhamos sido capazes de assimilar o sentido 
verdadeiramente profundo da sua mensagem.  
Há filmes que se compreendem em si mesmos no ultra-contexto vivencial dos seus 
autores. Individualizam-se e afirmam-se numa realidade quase única, através de 
um inter-jogo de relações lógicas internas. Outros há, que só se compreendem se 
se compreender a realidade sob a qual assentam (o autor; a época) – Buñuel: Uma 
vida/Uma obra.  
Buñuel, anarquista espanhol, que impossibilitado de viver sob o jugo da ditadura do 
Primo de Rivera que, como todas as ditaduras pretende restabelecer a ordem 
pública a troco da perca das liberdades humanas individuais, vê-se obrigado a 
abandonar o país indo viver para França… 
Os seus filmes, (Viridiana, Diário de uma criada de quarto e A Bela de Dia) são o 
reflexo e o testemunho vincado da sua revolta contra a repressão dos valores 
morais, religiosos, sociais e políticos então vigentes. Em todos eles existe um 
sentido profundamente humano do direito à diferença individual e tomada de 
consciência de uma sociedade podre, corrompida por falsas morais religiosas e 
burguesas. Em todos eles, a critica contra a burguesia cujo modo de vida se funda 
num conjunto de postulados hipócritas, obsessivamente neuróticos, tonificados pela 
atmosfera doentia, asfixiante e castradora da religião.  
Não poderá ser “maldito” este homem que, fria e cruamente, tem a ousadia de 
desafiar todo um conjunto de instituições profundamente enraizadas e de transpor 
para o cinema uma mensagem caótica, real, humana. Que tem a coragem de 
desafiar tudo e todos, com o duplo sentido Nietzcheniano de destruição e inversão 
de valores e impor urgência de mudança. Com Buñuel, e nestes filmes, vemos o 
outro lado da cortina onde o polido do verniz estala sem contemplações e reside a 
transgressão, o desejo, o sonho, a violência, a agressão - a Verdade. Do outro lado 
da cortina onde só é possível à Bela ser Bela; onde as parafilias sexuais também 
são possíveis porque existem; onde se fecha a porta do escritório do conde e, em 
segredo, lhe é possível assumir os seus fetiches; onde Viridiana pode jogar às 
cartas, num jogo cuja regra é pulsão devida e o render-se à sua própria 
individualidade; lá onde o desejo e a perversão são códigos de entendimento; lá 
onde se abrem as comportas às pulsões inconscientes dinamizadas por um 
desnudar de normas e imposições; lá onde se é possível ser autêntico.  
Buñuel mostra claramente o contraste entre o social e o individual ou entre o 
individual e o institucionalizado numa visão crítica e negativista (mas real) do ser 
humano e das tramas que ele próprio cria e nas quais se perde até à mentira, até à 
diluição de si próprio. É neste contraste, neste abrir e fechar de cortinas que Buñuel 
nos impõe uma sensação de mal-estar de inquietação e de medo.  
 
© São Matos 
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5 

CINEMA DE ANIMAÇÃO 
 
Cinema de Animação. O se poderá dizer ou perguntar sobre o Cinema de 
Animação?  
Durante muito tempo foi considerado um produto secundário, inferior derivado do 
Cinema, um divertimento para criancinhas estúpidas (às vezes criticado pela 
violência, pela excessiva brutalidade que as imagens transmitiam).  
Tal como a Banda Desenhada e o próprio Cinema o C.A. teve de percorrer um longo 
trajecto (o cinema animado é tão antigo quanto o Cinema, veja-se, por exemplo, 
Mélies), até ganhar o respeito, a consideração do público, da crítica, dos 
intelectuais (muitas vezes os mesmos que hoje fazem os mais complexos ensaios 
psicanalíticos, estéticos ou semióticos sobre o cinema animado); tal como 
aconteceu com a B.D. um dos passos mais importantes dados pelo C.A. terá sido o 
de provar as suas extraordinárias qualidades no âmbito da pedagogia, do ensino; 
foi uma pequena revolução.  
Hoje, porém, os que vêem no C.A. um mero apoio às actividades pedagógicas 
(embora esta forma cinematográfica tenha e terá sempre algo a dizer neste âmbito 
restrito) são, certamente, os mais conservadores vendo apenas uma qualidade 
funcional naquilo que é possuidor de um vasto universo imagético, de um 
inesgotável gesto de criação, buscando com uma magia que nenhuma outra forma 
artística de expressão consegue realizar, um movimento, urna vida que só no C.A. 
tem vida e mexe, amiúde ousadamente, enriquecendo o próprio homem, a Cultura, 
o conhecimento entre o prazer imenso que a imaginação obrigará a memória a não 
esquecer e o mistério, a dúvida, às vezes a dor que só grandes obras de arte 
sabem revelar.  
O Cinema de Animação é uma forma de expressão artística que conquistou já, em 
todo o mundo, o seu estatuto, que revelou já, muito claramente, o seu ser de obra 
de arte.  
E em Portugal, sem dúvida, esta realidade aparece, ainda, um pouco desfocada 
sendo o C.A. algo não muito conhecido, divulgado enquanto expressão artística. É 
aqui, justamente, que o Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, 
Cinanima, ocupa um lugar único até agora insubstituível; através desta realização, 
lutando contra as maiores dificuldades, passaram em Portugal os melhores filmes, 
os melhores realizadores do mundo. Ano após ano, regularmente e ao longo de 11 
anos o Cinanima impôs-se como um dos mais importantes certames do género a 
nível mundial.  
Foi a pensar em tudo isto (e no público de Viseu) que o Colectivo de Divulgação 
Cultural e o Cine Clube resolveram organizar (não sem dificuldades) uma extensão 
do Cinanima trazendo, portanto, a Viseu um “género” de cinema animado que a 
maioria das pessoas provavelmente, nunca viu.  
Esperamos que o prazer não seja só nosso.  
 
 
 
6 

QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
Maria João Madeira é a sócia nº 173 do CCV. Estuda Jornalismo em Lisboa e 
pratica-o com indiscutível profissionalismo na RDP – Rádio Viseu onde, além do 
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trabalho que faz em equipa nos espaços de informação daquela estação, é 
responsável por um programa sobre a actividade cultural da região. É o «Roteiro», 
na Rádio Viseu, às sextas, das 18,30 às 19.00. Este “Questionário de Proust” 
decorreu sob o signo da inversão de papéis, pois normalmente quem pergunta é a 
Maria João acerca da actividade do CCV e a quem cabe responder muitas vezes é a 
mim. Aqui, para o Argumento, foi ao contrário e da maneira seguinte:  
1. Dê um exemplo ou defina:  
1.1. O cúmulo da felicidade.  
Acreditar que se pode ser feliz.  
1.2. O cúmulo da miséria  
Considerar-se miserável.  
1.3. O cúmulo do miserável.  
Tirarem os cavalos aos justiceiros para os porem dentro de carros que falam.  
2. Qual é a sua principal qualidade? 
Ser desassossegada 
3. E defeito? 
Ser desassossegada.  
4. Indique duas personagens históricas, uma simpática a outra repelente.  
Simpático, Caligula. Repelente, Hitler.  
5. Que pensa da Estátua do Infante do Rossio?  
Acho que nasceu completamente malfadada. É feia, desproporcionada, veio para 
Viseu por acaso, de cunha, e já ouvi chamarem-lhe uma caricatura de mau gosto 
do Infante. Foi a José Hermano Saraiva.  
6. Acordou? Não tem nenhuma obrigação social ou profissional. Que vai fazer?  
Beliscar-me, para acreditar.  
7. Indique alguns músicos preferidos.  
Billie Holliday, Louis Armstrong, Tom Waits, David Bowie, Eurythmics, Caetano 
Veloso, Zeca Afonso, Sérgio Godinho e mais alguns cento e cinquenta. 
8. Qual ou quais os seus escritores preferidos?  
São tantos. Fernando Pessoa, Mário de Sá - Carneiro, Somerset Maughan, Herman 
Hesse, Nietzche, Lawrence Durrel.  
9. Faça uma lista de realizadores que mais gosta.  
Hitchcock, Orson Welles, Coppola, Woody Allen, Wim Wenders.  
10. Agora de actores e actrizes.  
Ingrid Bergman, Laureen Bacall, Marlene Dietrich, Simone Signoret, Natassja 
Kinski, Gregory Peck, James Dean, James Stewart, Humphrey Bogart, Robert 
DeNiro, Klaus Kinski, Yves Montand, Richard Gere, Marlon Brando.  
11. Qual o filme que viu mais vezes?  
Casablanca. 
12. Você vê muito cinema. Indique cinco filmes que, na sua opinião, são de cinco 
estrelas, cinco obras-primas.  
É arriscado falar em obras-primas. Posso falar de filmes que me fizeram sair da 
sala sem fôlego: Vertigo, de Alfred Hitchcock; Paris Texas, de Wim Wenders; 
Rumble Fish, de Francis Ford Coppola; O Sacrificio, de Andrei Tarkovsky; O Intruso, 
de Luchino Visconti.  
12.1 Estes filmes fizeram-na ficar sem fôlego. Viu “A Bout De Souffle” (Acossado), 
de Jean-Luc Godard ou o seu remake “Breathless” (O Ultimo Fôlego), de Jim 
McBride e com Richard Gere e Valerie Kapriski? Se se deu esse caso, teve essa 
sensação deliciosa de falta de oxigénio à sarda?  
O de Godard ainda não. Quanto ao "Breathless", saí da sala com vontade de andar 
depressa, mas só.  
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13. Ao entrevistar alguém que conhece a rádio por dentro, não resisto - 
perversamente a pedir-lhe para falar sobre “as grandezas e misérias da rádio”. Se, 
na sua resposta, falasse também em ”Rádio Days” de Woody Allen, adorava.  
O Dias Da Rádio, de Woody Allen, é de facto a magia da rádio e transporta-nos a 
um mundo que hoje já não existe com tudo o que isso tem de fascinante. 
Pessoalmente vejo a rádio de outro prisma. O que me cativa é a magia do 
jornalismo.  
Comunicar, chegar até ao “outro lado” para transmitir o retrato do que vai 
acontecendo, é grande. É miserável quando há interferências e não nos 
preocupamos a focar esse retrato. Mas há sempre muitas misérias e grandezas 
quando está muita coisa em jogo e em jornalismo joga-se com muitas coisas.  
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 


