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1 
GENÉRICO 
 
1. 50 Argumentos 
É um número bonito, estável, redondo.  
Sempre considerámos a existência deste boletim, não só pelo carácter informativo, 
mas principalmente pela proximidade com os sócios.  
Ficam aqui os parabéns a todos os anteriores responsáveis pelo Argumento, que o 
criaram e fizeram-no sair e, com maior ou menor regularidade, chegámos:  
Junho '92 – Argumento 50  
 
2. Ciclo "Cinema e a Medicina"  
Foi a par do ciclo "Clássicos Italianos" (Março), aquele que teve uma maior adesão 
por parte do público. O nosso patrocinador neste ciclo - Upjohn Farmoquímica - 
conseguiu reunir, em todas as sessões, um grande número de médicos da nossa 
cidade. Estranho terá sido, o facto de muitos deles ter sido a primeira vez que 
entraram no Auditório Mirita Casimiro. Esperemos que fiquem frequentadores 
daquela sala.  
 
3. Ciclo "A Justiça no Cinema"  
Em colaboração com a delegação de Viseu da Ordem dos Advogados.  
É o próximo ciclo promovido pelo Cine Clube.  
Evitámos filmes que fossem demasiados técnicos, penso que conseguimos. No 
entanto, bem que gostaríamos de apresentar obras como "O Processo" ou 
"Anatomia De Um Golpe", infelizmente já não existem as cópias dessas obras. 
Teremos assim:  
O Enigma Da Caixa De Música, de Costa Gavras 
Reveses Da Fortuna, de Barbet Schroeder 
Assassinato Sob Custódia, de Euzhan Palcy  
Paris Trout, de Stephen Gyllenhaal  
Atenção, especialmente a estes dois últimos, que passaram muito (demasiado) 
discretamente no Auditório Mirita Casimiro. O "Assassinato Sob Custódia", que tem 
Marlon Brando e o espantoso actor que é Donald Sutherland. Paris Trout - Dennis 
Hooper em mais um papel sanguíneo, nervoso que é afinal onde ele se sente mais 
à vontade. O tema do racismo é comum aos dois filmes.  
 
4. Cinema no Parque  
Cine Clube de Viseu a participar, como habitualmente, nas festas Primavera/Verão 
organizadas pela Câmara Municipal de Viseu.  
Para o Cinema no Parque, pensamos que a selecção dos filmes a apresentar ali 
deve ter sempre em conta que a atenção do espectador, naquele espaço, se perde 
com muita facilidade.  
Daí termos escolhido filmes de leitura fácil e rápida, mas ao mesmo tempo 
fazermos uma primeira experiência, ao apresentar um filme português "A Nuvem", 
de Ana Luisa Guimarães, no Parque Aquilino Ribeiro.  
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5. Estreias do Cinema Francês no Auditório Mirita Casimiro  
Depois de Jacques Doillon com "O Pequeno Criminoso" é agora a vez de André 
Téchiné apresentar o seu mais recente filme "Não Dou Beijos", no dia 22 de Junho 
(a não perder) - é o segundo a passar no Auditório Mirita Casimiro dum conjunto de 
4 filmes franceses, que estrearam simultaneamente no dia 29 de Maio.  
 
6. Aqui Na Terra  
O novo filme de João Botelho. Com a particularidade de várias sequências filmadas 
em Viseu e na zona de Castro Daire. Quando ler isto já começaram as filmagens.  
Talvez, quem sabe, mais uma possível estreia no Auditório Mirita Casimiro.  
 
© Adriano Gonçalves 
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UM CASO DE BRADAR AOS CÉUS 
 
Venho falar-vos de um vivo morto. De um condenado à morte.  
Chama-se Salman Rushdie. Escreveu um livro chamado Versículos Satânicos, 
(88). Antes, tinha escrito, Os Filhos da Meia Noite, (81) e Vergonha, (83). Em 
1990, obra já escrita no cativeiro: Haroum e o Mar de Histórias, todos editados 
em Portugal pela Dom Quixote.  
O Ayatollah Ruhollah Khomeini não gostou dos Versículos Satânicos e decretou a 
fatwa. Estávamos em Fevereiro de 1989. Todo o bom e fiel seguidor de Alah, a 
partir de então, passou a ter o dever indeclinável de afastar do mundo dos vivos o 
sacrílego.  
Quem é este Salman Rushdie? Nascido em Bombaim, fez a sua formação em 
Cambridge. É uma personalidade trânsfuga, a meio caminho entre o ocidente e o 
oriente, num lugar ideal para observar os denominadores comuns das diversas 
culturas, conhecê-las. Logo relativizá-las. Quando se contacta com profundidade 
com mais de um quadro de vida, com mais do que um quadro de valores, ao 
deixar-se de pertencer em exclusivo a uma determinada cultura específica, é-se de 
todas. Ocupa-se um lugar de privilégio neste tempo e neste mundo de comunicação 
instantânea. 
Numa entrevista passada na RTP, num domingo de Abril - e que motivou 
directamentamente este artigo - Salman Rushdie salienta o carácter de 
encruzilhada que tem a sua cidade natal, Bombaim. O seu hibridismo cultural e a 
tolerância da sua classe média, no seio da qual cresceu. Influenciado pela banda 
desenhada e pelo cinema, afirma na referida entrevista: "o que me fez olhar para a 

arte foi o cinema; a nouvelle vague. Não recebia emoções semelhantes nos livros."  
Para se ilustrar a encruzilhada civilizacional de Salman Rushdie, posso lembrar que 
o seu livro Vergonha partiu de uma notícia de que um pai paquistanês, imigrante 
em Londres, tinha assassinado a filha única e adorada porque esta, "ao fazer amor 

com um rapaz branco, tinha trazido tamanha desonra para a família que só o 

sangue poderia apagar a nódoa".  
A exemplaridade da história, explica o escritor, teve a ver com a suprema dor do 
pai e pela relutância dos amigos e familiares asiáticos em condenarem a acção, 
nem mesmo quando se soube que ela afinal não tinha tido relações sexuais com o 
moço.  
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"The news was not alien for me". "A notícia não era estranha para mim." - afirma o 
escritor. Claro que o caso não lhe era estranho. Talvez o fosse para a fleuma 
britânica. Não para ele, nem para nós, mediterrânicos, habituados a cíclicas 
lavagens de honra com jorros de sangue. Basta ler as primeiras páginas de jornais 
como O Crime.  
Duas ideias base se podem tirar dos seus livros:  
1. A ausência de raízes: se olhares para os pés, não vês neles raízes. É uma frase 
do seu livro citado, Vergonha, que é o assumir da natureza pluri cultural do seu 
universo. Bem como do modo urbano de vida que faz mover as pessoas, deslocá-
las sistematicamente de um lugar para outro lugar;  
2. A ideia de multidão. Uma história nos seus livros é submersa numa multidão de 
outras histórias. Como a imagem do rosto barbudo do escritor anónimo, numa rua 
de Bombaim: uma rua que, por definição, será cheia de gente. A premissa 
fundamental é que não há vidas estanques.  
 
A insensatez fundamentalista  
Mas vamos ao caso. Não é confortável de certeza a Salman Rushdie ser um caso. 
Único. Por conseguinte, mediático e ao mesmo tempo não mediático. Pretexto de 
largos minutos de telejornal, sobressalto de uma faca eventualmente escondida 
debaixo do blusão de um cameraman. 
Motivo de dezenas de artigos, manifestações fundamentalistas e contra 
manifestações contra fundamentalistas. Entrevistas, debates, radicalidades, 
desesperos. Moradas secretas, esconderijos, disfarces.  
Claro que não lhe foi confortável aceitar a hospitalidade protectora de Margaret 
Thatcher, especimen político que Salman Rushdie zurziu com a sua língua 
sagradamente afiada. "Um escritor de esquerda debaixo da asa protectora dos 

Serviços Secretos", constata com ironia o escritor.  
Um condenado à morte convencional, por exemplo um assassino, que faz? Redige 
pedidos de clemência ao governador ou ao presidente; recebe a visita de amigos; 
fuma cigarros uns atrás dos outros sem preocupações acerca das consequências 
para a sua saúde; risca num calendário a contagem decrescente para o dia da 
execução; lê; informa-se sobre a forma de execução; vive a situação de morte a 
prazo certo. Dentro de uma racionalidade contratual muito específica da nossa 
cultura: fiz ou acharam que fiz (para o caso vem a dar no mesmo), contrai uma 
dívida para com a sociedade, vou pagar. O julgamento, os recursos, os pedidos de 
clemência, têm muito de negociabilidade, de compra de tempo, regateio - é 
literalmente uma transacção.  
A parada é alta: está em causa uma vida humana. Felizmente que em Portugal, 
país de brandos costumes, não há pena de morte, há muito tempo. Mas este 
mecanismo de crime/castigo tem uma racionalidade percebível. Pode-se (e deve-
se) não concordar, mas entende-se.  
O caso de Salman Rushdie é diferente. A quem poderá ele pedir clemência? A 
Deus? Quando será cumprida a fatwa de Khomeini? De que forma? Chegará a 
abjuração dos Versículos Satânicos? A conversão ao Islamismo? 
Como poderá assumir a sua vontade de estar com os outros? Como pode um 
escritor criar reduzido ao convívio com os seus guarda-costas?  
Foi desencadeada a perseguição à "blasfémia" e à "heresia", essas formas 

medievais de devastação - e não nos podemos esquecer que, ao longo da história 

humana, os estigmas da "blasfémia" e da "heresia" foram utilizados para manietar 

e amordaçar o espírito humano, a voz da liberdade. Escreveu Salman Rushdie, 
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numa carta publicada no Público, de 18 de Abril. Que seria do pensamento 
ocidental sem a "blasfémia" de Galileu Galileia?  
Uma das nossas matrizes é o dualismo corpo / alma, isto é, a ideia da divindade 
residente em cada um dos humanos. O homem, nessa sua natureza sublime, tem 
feito uma caminhada da intolerância para a tolerância, da monotonia para a 
diferença, da inalterabilidade para o movimento, da clausura para a liberdade, do 
castigo para a felicidade, do conformismo para a ousadia, da certeza para a 
incerteza. 
Nessa caminhada, estes valores foram adquirindo características seculares, laicas e 
ganhando espaço, apesar de todas as fatwas de todos os Khomeinis deste mundo 
(não os há só entre os xiitas).  
Os fundamentalismos têm o projecto insensato de quererem saber definir o que é 
bom para cada indivíduo. Cada indivíduo deve ter a sensatez de os mandar 
passear.  
No caso de Salman Rushdie espere-se que a paranóia desapareça, para que o 
escritor possa vir a ter uma vida normal. Com o pessimismo de quem conhece o 
mundo.  
 
© Alex 
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