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1 
GENÉRICO 
 
1988 Janeiro/Fevereiro  
 
Este é o primeiro Genérico deste ano. Regressamos assim ao convívio, certos que 
vamos ver quilómetros de bom cinema, cinema que vai ter eco neste Boletim.  
À semelhança do ano passado, vamos levar a efeito um “Ciclo De Filmes Pedidos”. 
Até 31 de Março, faça-nos chegar o seu boletim de voto com os 4 filmes que 
gostaria de ver. 
O escrutínio será feito sem a presença de nenhum representante do Governo Civil 
mas (como os sócios do Cine Clube de Viseu sabem) envidaremos todos os esforços 
para que o ciclo integre os filmes mais votados. Chamo a vossa atenção para o 
facto do muito votado filme “Voando Sobre Um Ninho De Cucos”, que não pudemos 
passar no ano passado por dificuldades na distribuidora, vai ser exibido agora em 
Março. O prometido é...  
 
Ciclo “Zero Em Comportamento”  
Todo o primeiro trimestre deste ano é dedicado pelo nosso Cine Clube a um ciclo 
gigante com a designação “Zero Em Comportamento”. (Atenção à programação de 
Vídeo em Écran Gigante, página 7).  
Todos os filmes que passamos neste trimestre tematizam (palavra arrevesada que 
uso para definir a natureza temática deste ciclo) o mundo dos comportamentos 
anómalos, violentos, o mundo das situações limite, da loucura ou da transgressão. 
O critério de programação adoptado foi suficientemente elástico para, por exemplo, 
seleccionar situações tão diferentes como o escritor bêbedo e devasso de “Contos 
Da Loucura Normal” ou “Zelig”, criatura camaleão, tão normal, tão avessa à 
diferença que toma a forma e os tiques dum seu qualquer interlocutor. Não 
estamos no universo da parábola política: camaleão pertence à Zoologia. Não 
vamos organizar conferências de psiquiatria. Nem de anti psiquiatria. Muito menos 
de para psiquiatria.  
Deus nos livre!  
Mas, quando vir o “Meu Tio Da América”, a exibir no princípio de Março, quando 
(re) tomar contacto com as teorias de Henri Laborit, quando vir comparados os 
comportamentos do homem e do rato, talvez o sócio não resista a tecer a sua 
opinião.  
O Argumento é um meio óptimo para a divulgar. 
 
© Alex 
 
 
 
3 - OPINIÃO 

O CINEMA MALDITO 
 
O próximo ciclo deste Cine Clube, intitulado “Zero em Comportamento”, não tem 
nada a ver com a reacção colérica de um pedagogo severo, embora tenha sido 
sugerido pelo Presidente do CCV que é, como talvez saibam, um ilustre professor 
do ensino básico, nada repressivo aliás. De qualquer maneira, “Zero Em 
Comportamento” é um título estranho para um ciclo de filmes, a precisar de um 
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esclarecimento prévio. Fazem-se ciclos de realizadores, de actores, de escolas, de 
produtores, mas ciclos “Zero Em Comportamento” ainda não me constou que se 
tivessem feito.  
É evidente que um ciclo como este não se enquadra em nenhuma destas variantes 
de um ciclo cinematográfico, pois tem mais a ver com o conteúdo dos filmes 
exibidos do que com os materiais especificamente cinematográficos a partir dos 
quais se edifica um filme. E um ciclo temático, portanto, e por isso mesmo tem a 
ver com realidades extrínsecas ao cinema, como a moral, a ética, os preconceitos e 
as normas e usos sociais, que padronizam o comportamento considerado normal 
numa dada sociedade e num determinado momento histórico.  
E é assim que, enquanto os ciclos intrinsecamente cinematográficos são 
relativamente estáveis, os ciclos do género deste variam de época para época e de 
país para país, pois o que era um comportamento anómalo há trinta ou quarenta 
anos num determinado país deixou entretanto de o ser ou passou a sê-lo noutro 
país e é assim que filmes que foram malditos passam ao estatuto de filmes normais 
ou vice versa.  
O mesmo se passa aliás com os ciclos do chamado cinema revolucionário, pois 
exceptuando Godard e pouco mais, esses filmes são perfeitamente convencionais, 
só a focalização ideológica é que é diferente, e até é curioso assinalar que o melhor 
filme revolucionário, “As Vinhas Da Ira”, foi feito por um realizador conservador o 
genial John Ford. É que o cinema dito revolucionário é igualmente um cinema 
predominantemente temático e daí que certos filmes que eram objectivamente 
revolucionários decurso dos regimes salazarista e caetanista tivessem deixado de o 
ser depois do 25 de Abril, de tal maneira que, numa sociedade aberta como é a 
sociedade portuguesa actual, ciclos desse género já não têm qualquer eficácia e 
aliás já nem sequer se fazem.  
A moral vive paredes-meias com a política e o direito e daí essa similitude entre o 
cinema político e o cinema moral. As sociedades evoluem, os homens também e a 
super estrutura é obrigada necessariamente a adaptar-se aos novos tempos. 
Fenómenos como o Maio de 68, a revolução sexual, a contestação da guerra do 
Vietname, a crítica ao celibato dos padres, a reivindicação da legalização do aborto 
e das drogas leves, tiveram tal peso no nosso tempo que obrigaram os moralistas e 
os legisladores a atitudes mais permissivas e a própria Igreja Católica, com o 
Concílio do Vaticano II, graças a esse papa santo que foi João XXIII, também se 
inseriu activamente no espírito profundo de uma época liberal.  
Postos estes considerandos, uma pergunta se impõe. Num país cada vez mais 
europeu como é o nosso, com todas as consequências que isso provoca do ponto de 
vista moral, o que serão aqui e agora, nos tempos que não param de correr, filmes 
malditos? Não serão com certeza os filmes pornográficos, hard e softcore, que 
qualquer pessoa pode ver normalmente numa sala de cinema ou até requisitar 
descontraidamente no seu clube de vídeo. Não serão também aqueles que por um 
jogo perverso de identificação colocam os espectadores em sintonia com seres 
monstruosos e até é curioso constatar que um dos filmes mais corrosivos do ponto 
de vista moral, o “Lolita”, de Stanley Kubrick, tenha sido exibido sem problemas 
antes do 25 de Abril.  
É certo que “O Último tango em Paris” e “A Grande Farra” já foram filmes malditos, 
vivamente combatidos pelas instâncias morais, legislativas e judiciais e são talvez 
exemplos paradigmáticos de um cinema mal comportado. Mas hoje, que já 
perderam esse estatuto negativo, são filmes esquecidos, porque o tempo tudo 
apaga, até a aura satânica, ou, dito de outra maneira, o sistema tudo recupera, até 
os alunos mais indesejáveis de uma turma de repetentes.  
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É certo que ainda há algumas instituições sensíveis a possíveis remoques, como é o 
caso da Igreja Católica e, em Portugal, também da instituição militar. Trata-se, no 
entanto, de áreas restritas e, no que à igreja concerne, só há um caso recente de 
um filme maldito, o “Je Vous Salue, Marie”, de Jean-Luc Godard, condenado pelo 
papa João Paulo II e de uma maneira geral por todas as autoridades eclesiásticas.  
É que há hoje uma maior abertura da parte de todos os poderes, inclusivamente o 
religioso, e até o mundo comunista controlado pela União Soviética começa a dar 
os primeiros passos nesse sentido. Luis Buñuel, que realizou dezenas de filmes 
blasfemos, isto para citar outro caso paradigmático, não suscita hoje quaisquer 
problemas de índole moral e só não foi esquecido porque, para além do conteúdo 
polémico dos seus filmes, foi e é um dos grandes mestres do cinema e é nesta 
última qualidade que ele permanecerá para sempre no Olimpo dos cineastas. E já 
agora, para terminar, resta lembrar que o filme que inspira o nosso ciclo, o ex-
super maldito “Zero De Conduit”, do saudoso Jean Vigo, que foi pateado na estreia 
e logo proibido em França e em quase todo o mundo, é hoje um cult movie para 
cinéfilos de todas as idades. 
 
© António Rocha 
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
Questionário de proust: João Luiz Oliva. 
Quando tentei, na sua presença, esboçar alguns dados biográficos, o nosso sócio nº 
274, João Luiz Oliva, poupou-me o trabalho: 
 “Acho que sou ex-muita coisa, futuro tudo o resto, actual professor de História do 
Ensino Secundário (que já tinha sido e ainda voltarei a ser). Sempre vivo, embora 
às vezes desatento.”  
O inquérito de Proust iniciou-se imediatamente:  
1. Dê um exemplo ou defina  
1.1. O cúmulo da felicidade.  
Um inesperado, breve e discreto momento de prazer. A felicidade (ela própria) 
quieta, óbvia e prolongada, deve ser uma tremenda “chatice”.  
1.2. O cúmulo da miséria.  
A vulgaridade medíocre do António Sala.  
1.3. O cúmulo do ridículo  
A imbecilidade rotunda do Ângelo Correia.  
2. Qual a sua principal qualidade?  
Apreciar devidamente os meus defeitos.  
3. Qual o seu principal defeito?  
Não apreciar suficientemente as minhas qualidades.  
4. Indique duas personagens históricas, uma simpática e outra repelente. 
Sem ser preconceituoso relativamente às personagens individuais, vou indicar, 
neste caso duas personagens colectivas. No caso da simpática, os habitantes duma 
pequena aldeia gaulesa já nossa conhecida. Quanto à repelente, não dá para 
brincar: desgraçamente real, a Inquisição.  
5. Uma das perguntas sacramentais deste questionário de Proust do “Argumento” 
tem sido sobre a estátua do Infante do Rossio. Entretanto a dita cuja não está mais 
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no Rossio. Foi colocada na sua rua, quase em frente à sua casa. Qual é o 
comentário?  
Dadas as consequências (e porque sou criterioso na vizinhança…) tenho 
oportunidade de dizer que ela estava bem em frente à Câmara. Melhor: ela ficava 
mesmo bem no Rossio. Mas à entrada do metropolitano.  
6. Acordou. Não tem nenhuma obrigação social ou profissional. Que vai fazer?  
Algumas diligências para tirarem a estátua do Infante da frente da minha casa.  
7. Indique alguns músicos especialmente do seu agrado.  
Vamos ensaiar uma resposta abrangente (já não se usa o termo?!): incluo pessoas 
que estão ou estiveram dentro da música: José Afonso, Paco de Lucia, Keith Jarret, 
Mozart.  
Ficam de fora muitos de que gosto.  
E ficam também de fora outros que cantam bem mas não me alegram.  
Dá para falar, no entanto, e como esta é uma publicação cinéfila, do excelente 
clarinetista que (dizem que) é Woody Allen e do baterista muito “sixty” Armando 
Ferreira, presidente da direcção do Cine Clube de Viseu.  
8. Qual ou quais os seus escritores preferidos.  
Antero, Eça (sou um impenitente oitocentista). Noutras cronologias, destaque para 
Erasmo, por um lado, Mário de Sá Carneiro e Yourcenar, por outro. Uma referência, 
também, ao Saramago pelo “Memorial do Convento” e ao Mário de Carvalho pela 
melhor estrada das nossas letras; estrada que, por acaso, é um beco: o beco das 
sardinheiras.  
9. Faça uma lista dos realizadores que mais gosta.  
Alguns dos realizadores de que gosto são Charles Chaplin, Eisenstein, Hitchcock, 
Woody Allen, Milos Forman, Wim Wenders. Uma lista ecléctica onde incluiria, 
também, embora por motivos diferentes, o nome do realizador que conseguisse 
mobilizar de novo as energias (?) de Ronald Reagan para o cinema. Mas... se 
calhar, nem valia a pena: os cinéfilos caíam-lhe em cima, e os americanos até eram 
capazes de nem sequer lhe agradecer  
10. Agora de actores e actrizes.  
Aí vai uma resposta bissexual: Jack Nicholson e Diane Keaton. Não resisto a uma 
pequena e decerto inconfessável referência ao protagonista do sonho no último 
filme que (não) vi de Manuel de Oliveira.  
11. Qual o filme que viu mais vezes.  
Por iniciativa própria, isto é, com deslocação deliberada para uma sala e 
consequente passagem pela bilheteira, creio que o recorde de “reprises” pertence a 
“Voando Sobre um Ninho de Cucos”. Numa outra atitude, mais passiva, sentado na 
minha própria casa, o filme que vi mais vezes foi, “O Pátio das Cantigas”, como 
aconteceu (creio) com quase todos os portugueses (mesmo os não particularmente 
atentos à televisão). Foram aproximadamente 679 as ditas vezes. E não digo que 
não gostei.  
12. Indique cinco filmes que, na sua opinião, são de cinco estrelas, cinco obras-
primas.  
Vamos lá a ver!... (impõe-se fazer um ar de profunda reflexão que pode ser 
traduzido ortograficamente pelas reticências): “O Grande Ditador”, de Charles 
Chaplin; “Voando Sobre um Ninho de Cucos”, de Milos Forman; “Manhatan”, de 
Woody Allen; “Paris, Texas”, de Wim Wenders. Forçando um pouco a nota (isto é, 
fazendo uma pequena vigarice perdoável e quase obrigatória nestes questionários), 
e para manter o eclectismo das respostas anteriores, uma referência a “Macbeth”, 
de Polansky.  
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13. O João Luiz Oliva, logo no início deste questionário, poupou-me a tarefa de 
apontar alguns dados biográficos. Mas sei que dentre as coisas que fez, dedicou-se 
à edição de livros. O que é editar livros?  
É fixe!  
Bom…vamos lá a pôr alguma dignidade na resposta: como toda a gente, 
pretensiosa ou não (e eu sou, algumas vezes, pretensioso), de uma actividade que 
se exerce de uma forma deliberadamente culpada, cumpre dizer que é fascinante. 
Sobretudo, vasta. Editar livros é tão longe como ir para casa a pé: vai dos autores 
(algumas vezes) lunáticos aos críticos (muitas vezes) neuróticos, passando pelos 
impressores (tantas vezes) descuidados e pelos homens do “marketing” (nem 
sempre) criativos.  
Mas... falar de editores, sobretudo no meu caso (e sou eu que respondo ao 
questionário, é ter como referência teórica e máxima desculpabilizante a lapidar 
observação de Luis Pacheco (ele próprio autor maldito, editor marginal e amigo 
querido): “Neste negócio dos livros, há editores e há industriais”. No plano material 
(acrescento eu, e infelizmente) os segundos têm hoje antenas parabólicas e os 
primeiros nem o segundo canal podem apanhar com nitidez. Tenho algum gosto (e 
só algum) em me incluir nos últimos. Nos que pediram dinheiro aos bancos e 
pediram dinheiro aos amigos para editar livros. E, depois, pediram novamente aos 
bancos para pagar aos amigos. E (obviamente) ficaram a dever aos bancos. 
Naqueles que são (normalmente) os das primeiras edições. Depois, ou não têm 
dinheiro para comprar direitos (às vezes nem para ir a Frankfurt no ano certo), ou 
para competir com as ofertas dos industriais.  
Normalmente (e isto é o epílogo que não deve ter uma leitura comovida ou uma 
interpretação miserabilista), quando não passam pela produção da música popular 
portuguesa, não têm o curso de História ou outra carteira profissional, acabam a 
pedir. Melhor: a oferecer generosamente aos outros a oportunidade de serem 
generosos.  
 

 

 

 

 
 
 
 


