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COLABORAM NESTE NÚMERO

MANUEL
S. FONSECA

EDITOR. FOI PROGRA-
MADOR DA CINEMATECA
E TRABALHOU NA 
PRODUÇÃO DE CINEMA
E AUDIOVISUAL.
DO QUE MAIS GOSTA
É DE ESCREVER.

EDGAR PÊRA

TERMINOU RECENTEMENTE
O SEU LIVRO-FILME-TESE
O ESPECTADOR ESPANTA-
DO. ESTÁ NESTE MOMENTO 
A FILMAR CAMINHOS 
MAGNÉTICOS, A SUA 
TERCEIRA ADAPTAÇÃO DE 
BRANQUINHO DA FONSECA.

MARIA
DO CARMO
PIÇARRA

AUTORA DE VÁRIOS 
LIVROS SOBRE 
CINEMA, PROPAGANDA 
E COLONIALISMO. 
JORNALISTA, CRÍTICA 
E PROGRAMADORA DE 
CINEMA, É DOUTORADA 
EM CIÊNCIAS DA 
COMUNICAÇÃO.

TONI D’ANGELA

FUNDADOR E EDITOR DA 
LA FURIA UMANA. PRE-
SIDENTE DA CAMIRA (CI-
NEMA AND MOVING IMAGES 
RESEARCH ASSEMBLY). 
PROFESSOR, ESCRITOR, 
PROGRAMADOR, AUTOR DE 
LIVROS E ENSAIOS SOBRE 
CINEMA CLÁSSICO E
CINEMA EXPERIMENTAL.

JUAN CAVIA

DIRECTOR DE ARTE PARA 
CINEMA E PUBLICIDA-
DE – FOI SET DESIGNER 
EM “EL SECRETO DE SUS 
OJOS” (2009), PREMIADO 
COM ÓSCAR DE MELHOR 
FILME ESTRANGEIRO. 
COMO ILUSTRADOR, EM 
CO-AUTORIA COM FILIPE 
MELO, CRIOU “DOG MEN-
DONÇA E PIZZABOY” OU 
“OS VAMPIROS”.

BILHETE-POSTAL
COMO VÃO OS CINE CLUBES? UMA CARTOGRAFIA DO MOVIMENTO 
CINECLUBISTA: O QUE FAZEM, PARA QUEM E COM QUE OBJECTIVOS 
TRABALHAM OS CINE CLUBES PELO MUNDO FORA.

WHAT’S UP CCV?
ACTIVIDADE DO CINE CLUBE DE VISEU.

NA RETINA
ESPAÇO PARA PARTILHA DE OLHARES E GOSTOS SOBRE
UM FILME OU REALIZADOR ESCOLHIDO POR UM CONVIDADO.
“PORQUE O CINEMA É SOBRETUDO ISTO: EMOÇÃO QUE
SE QUER PARTILHÁVEL”.

CINE-COSMOS
A CRÓNICA DE EDGAR PÊRA, NOS PASSOS DA RODAGEM
DE CAMINHOS MAGNÉTICOS, A SUA NOVA LONGA-METRAGEM.

Se há coisa que aprendi é que a imaginação não é 
o limite. O imaginado não é necessariamente mais 
extraordinário do que o real percepcionado.

ENSAIO
I AM NOT YOUR NEGRO DE RAOUL PECK (2016),
POR MARIA DO CARMO PIÇARRA.

ENSAIO
NOMOS & LOGOS EM JOHN STURGES
POR TONI D’ANGELA.

OBSERVATÓRIO
A PALAVRA AOS AUTORES. EDIÇÃO DE TRABALHOS ORIGINAIS,
E UM OLHAR SOBRE O ESTADO DAS ARTES E DO CINEMA NA
PRIMEIRA PESSOA. A DESAFIAR OS CONVIDADOS, UM TEMA
COMUM, A CINEFILIA.

[ í n d i c e ]

PUBLICAÇÃO EDITADA PELO CCV DESDE 1984, PENSADA, ORIGINALMENTE, PARA A DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES E DEBATE DO FENÓMENO 
FÍLMICO. O BOLETIM TORNOU-SE UM VEÍCULO INDISPENSÁVEL DE REFLEXÃO DA SÉTIMA ARTE E DIVULGAÇÃO DO CCV, A JUSTIFICAR
UM CUIDADO PERMANENTE DAS SUAS SUCESSIVAS DIRECÇÕES. FUNDADO EM 1955, O CCV É UM DOS MAIS ANTIGOS CINECLUBES
DO PAÍS, SENDO O ARGUMENTO UM PROJECTO CENTRAL NA SUA ACTIVIDADE.
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Este encontro com o pensamento de Baldwin é 
também uma reflexão fundamental sobre o modo 
como o cinema tem representado a América 
e fomentado estereótipos racistas através do 
seu cinema comercial, que colonizou o mundo, 
projectando o país como a terra da liberdade.

LIVROS DO TRIMESTRE
PORQUE NEM SÓ DE FILMES VIVE O CINÉFILO, AS NOSSAS 
SUGESTÕES DAS EDIÇÕES QUE ENCONTRAMOS NAS ESTANTES,
A CADA TRIMESTRE. UMA SELECÇÃO DO QUE NOS TOCA,
NOS ENTRETÉM, OU NOS DÁ PISTAS. LEITURAS DE CINEMA
E DAS IMAGENS.
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em resposta a uma mais expressiva

actividade editorial na área do cinema, da imagem, do audiovi-
sual, que temos verificado com alegria, e abrindo no Argumento 
um espaço que lhe pertence realmente e merece, apresentamos 
nesta edição uma nova rubrica, Livros do Trimestre, onde preten-
demos mostrar um pouco do que se vai produzindo no nosso país, 
com destaque para uma ou outra pérola. Para começar, ao lado 
da primeira tradução portuguesa de Solaris, acabada de lançar 
pela Antígona, não podíamos deixar de distinguir uma edição tão 
querida nossa como Espreitar a Memória, da Cinemateca Portu-
guesa. Manuel Pina conheceu e viveu um cineclubismo guerri-
lheiro que nunca é de mais lembrar, na nobreza paradoxal que o 
caracteriza, condição de tantas lutas: é graças a elas mesmas que 
delas nos esquecemos.

Geralmente, essas são as lutas acabadas. Vitoriosas. E o 
inimigo sagaz sabe que criar a ilusão de que a luta acabou é uma 
das suas armas mais subtis e poderosas. Neste número, com um 
foco especial sobre cinema norte-americano, temos um texto 
de Maria do Carmo Piçarra dedicado a James Baldwin e ao seu 
eco em I Am Not Your Negro: por muito que se lhe queira negar a 
existência, a luta contra o racismo nos Estados Unidos, e não só, 
ainda está longe de acabar – talvez possamos dizer com seguran-
ça que já esteve menos longe disso –, e o cinema continua a ter 
um papel activo, continua a ser instrumento e arma, neste caso 
sobretudo contra a ignorância, a indiferença estrutural, “a morte 
do coração”. Eis um dos poderes metamórficos do cinema, esse 
lírio espinhoso.

Nem só de fervor se faz o combate: a cinefilia é a escola amena 
e afectuosa do “espectador atento e lúcido”, como lhe chama 
Manuel Pina. Em cinema importa também, importa sobretudo, 
a imagem que se fosse inocente não deixava de ser bela. Como 
Gene Kelly. Mas, é claro, Manuel S. Fonseca dá-nos o guia com-
pleto para amar completamente Singin’ in the Rain, An American in 
Paris, Cover Girl, sem meias belezas nem inocência.

Além disso, temos um ensaio-resgate de Toni D’Angela sobre 
um cultor particular do western, John Sturges, a quem tem sido 
negado um lugar entre os autores-artistas, por oposição aos 
técnicos executores de um argumento que contém em si toda a 
qualidade do filme. D’Angela vem reclamar o carácter de Sturges, 
a sua marca, a sua autoridade. 

Chegam-nos ainda notícias da Cinematheque do Instituto de 
Arte de Cleveland, uma organização que desempenha no Nordes-
te do estado de Ohio um papel fundamental de diversificação da 
oferta cinematográfica.

A fechar a edição, no Observatório, o argentino amante de 
cinema Juan Cavia e o seu Blade Runner. 

Boas leituras!
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cleveland, ohio,
é uma cidade situada no oeste central da 
América, nas margens do Lago Erie. Para 
uma cidade com menos de 400 mil habitan-
tes, Cleveland tem uma actividade cultural 
surpreendentemente vibrante e diversa, 
sendo casa da Orquestra de Cleveland, do 
Museu de Arte de Cleveland, e do Rock ‘n’ 
Roll Hall of Fame.

Em termos cinematográficos, a cidade 
orgulha-se do seu festival internacional de 
cinema, já com 42 anos, que conta com mais 
de 100 mil espectadores anuais. Há também 
seis cinemas de exibição alternativa a fun-
cionar a tempo inteiro, um dos mais antigos 
museus de cinema dos Estados Unidos e, 
desde 1986, a Cinemateca de Cleveland 
(conhecida oficialmente como a Cinemateca 
do Instituto de Arte de Cleveland).

Fundada em 1985, a Cinemateca de Cleve-
land está sediada desde 1986 no Instituto de 
Arte de Cleveland (universidade privada de 
arte e design). Apesar do nome, não é uma 
verdadeira cinemateca: trata-se de um film 
program não-lucrativo, destinado a apresen-
tar filmes novos, clássicos e retrospectivas, 
que de outra forma não seriam exibidos em 
sala na região Nordeste de Ohio – região 
metrópole com mais de dois milhões de 
pessoas.

Fundada por George Gund, Ron Holloway 
e John Ewing (que ainda é o director da or-
ganização), a Cinemateca apresenta filmes o 
ano inteiro, de quinta-feira a domingo. Des-
de 2015, as sessões são feitas na sala Peter 
B. Lewis do Instituto de Arte de Cleveland, 
com capacidade para 300 pessoas, e equi-
pada com um projector de cinema 4K, som 
digital Dolby 7.1, dois projectores 35mm e 
dois projectores 16mm (uma das priorida-
des da organização é garantir a excelência 
técnica das projecções). Antes de mudarem 
para a sala Peter B. Lewis, as sessões da 
Cinemateca aconteceram durante 29 anos 

no Auditório Russel B. Aitken, sala com mais de 60 anos e com 616 
lugares, já fechada, e a demolir em breve.

Regra geral, são feitas dez sessões (com cinco, seis filmes diferen-
tes) todos os fins-de-semana, durante todo o ano, perfazendo um 
total de 250 filmes diferentes por ano, em cerca de 450 sessões. O 
catálogo da Cinemateca é extremamente eclético, incluindo novo 
cinema internacional em sessões exclusivas, clássicos digitalmente 
restaurados ou em cópias de 35mm, e visitas ocasionais de cineas-
tas e outros eventos especiais. Ao apresentar um vasto leque de 
programas, queremos dar aos habitantes de Cleveland uma visão 
alargada do cinema artístico que está a ser feito no mundo hoje, 
mas também celebrar a rica história da sétima arte. Um fim-de-
semana típico consiste em três ou quatro clássicos ou estreias, um 
filme recente em segunda passagem pelo cinema, e uma ou duas 
sessões incluídas num programa temático com três a oito semanas 
de duração. Em 2011, a Cinemateca de Cleveland foi considerada 
“uma das melhores salas de cinema especializado do país” pelo 
New York Times.

A maior parte dos grandes realizadores já teve retrospectivas de 
carreira na sala da Cinemateca: Jane Campion, Michael Haneke, 
Mike Leigh, Lucrecia Martel, Hayao Miyazaki, João César Montei-
ro, Manoel de Oliveira, Apichatpong Weerasethakul, entre muitos 
outros. Ao longo dos anos, fizemos sessões acompanhadas por 
realizadores como Ray Harryhausen, Jim Jarmusch, Chen Kaige, 
Peter Greenaway, Spike Lee ou Susan Makavejev. Entre os grandes 
marcos do cinema contemporâneo, estreámos por cá o Decálogo 
de Krzystof Kieslowski, Heimat (partes um, dois e três) de Edgar 
Reitz, e Sátántangó de Béla Tarr.

SEDE
CLEVELAND,
OHIO
---
CIA.EDU/
CINEMATHEQUE

O PREÇO NORMAL DOS BILHETES É 10$, 7$ PARA ASSOCIADOS E MENORES
DE 25 ANOS. PARA FILMES EXIBIDOS EM 35MM, FICA PELO MENOS UM
DÓLAR MAIS CARO. SE FOR UMA CÓPIA IMPORTADA, COBRAMOS MAIS 2$-5$.
A QUOTA ANUAL PARA SÓCIOS É 35$ (20$ PARA MAIORES DE 65 E 
ESTUDANTES MAIORES DE 25 ANOS), E OFERECE DESCONTO EM TODAS
AS SESSÕES, UM PROGRAMA BIMENSAL ENVIADO POR CORREIO OU E-MAIL,
E A SATISFAÇÃO DE APOIAR UMA EXCELENTE INSTITUIÇÃO CULTURAL LOCAL.

OS FILMES DE OLIVEIRA E CÉSAR MONTEIRO, EM PROJECÇÕES RECENTES, 
DECORRERAM COM POUCO PÚBLICO, E PENSO QUE A MAIOR PARTE DA 
AUDIÊNCIA OS ACHOU DEMASIADO ESTRANHOS. MAS ESTRANHO É BOM.
NÓS INTITULAMO-NOS “A SALA ALTERNATIVA DE CLEVELAND”, PELO QUE
O PÚBLICO HABITUOU-SE A ESPERAR DE NÓS COISAS QUE SÃO ESTRANHAS, 
DIFERENTES, QUE EXPANDEM CONCEITOS E ABREM OLHOS. SE NÃO 
PROGRAMÁSSEMOS FILMES QUE DESAFIAM AS IDEIAS QUE AS PESSOAS
TÊM DO QUE É CINEMA, NÃO ESTARÍAMOS A FAZER O NOSSO TRABALHO.

O trabalho é garantido por uma pequena equipa, um director e 
um assistente a tempo inteiro, três projeccionistas a part-time (dois 
dos quais trabalharam para a Cinemateca durante todos os seus 
31 anos de existência), e sete vendedores de bilhetes a part-time. A 
Cinemateca, enquanto departamento do Instituto de Arte de Cle-
veland, tem apoio da equipa de comunicação e da equipa financeira 
do Instituto. Para cumprir o seu orçamento, depende da venda de 
bilhetes, quotas de associados, doações privadas, e bolsas governa-
mentais para as artes e cultura. No ano passado, contámos com a 
venda de 14 mil bilhetes, a maior parte dos quais a público exterior 
à comunidade do Instituto de Arte. A Cinemateca imprime um 
programa bimensal, que inclui todos os eventos futuros.

[ b i l h e t e - p o s t a l ]

— JOHN EWING, CO-FUNDADOR E DIRECTOR DA CINEMATECA DE CLEVELAND

[ b i l h e t e - p o s t a l ]
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o cine clube exibe o filme

Rosas de Ermera (2017) no dia 24 de 
Abril, documentário de Luís Filipe 
Rocha sobre os anos de juventude de 
Zeca Afonso e seus irmãos, separados 
pela Guerra durante vários anos. O 
realizador apresentará o filme.

As memórias de Mariazinha e João 
Afonso dos Santos – irmãos de Zeca 
Afonso, ambos soberbos contadores de 
histórias, estão no centro da história. 
As memórias dos anos em que Mariazi-
nha esteve confinada com os pais a um 
campo de prisioneiros em Timor durante 
a ocupação francesa. As memórias de 
João e José Afonso, que estudavam em 
Coimbra e durante anos não souberam 
nada da irmã e dos pais, nem sequer se 
estavam vivos.

Rosas de Ermera é um retrato de uma 
família separada pela guerra, narrado 
através de memórias, cartas, fotografias 
e canções, em que Zeca Afonso acaba 

[ b i l h e t e - p o s t a l ]

a programação de 2017

foi intensa e regular em sessões de 
cinema (71), actividades pedagógicas (37 
escolas envolvidas), editoriais, projectos 
por toda a região, investindo na capacida-
de de desenvolver cultural e socialmente 
o nosso território. O melhor: a participa-
ção de público fixou-se, pelo terceiro ano, 
na casa das nove mil pessoas.

Do ponto de vista orçamental, depende-
mos, em partes com peso idêntico, das 
receitas próprias (quotizaçãoes de asso-
ciados, entradas nas sessões, vendas de 
serviços) e financiamentos de organismos 
públicos. 

Por isso, mesmo sem apoio do estado 
para aquisição de sistema digital de pro-
jecção, o CCV renovou, em 2017, o seu 
equipamento, melhorando substancial-
mente as condições de projecção dos fil-
mes. Foi, assim, possível responder a um 
dos maiores desafios do nosso presente, 
que muita falta fazia para o desenvolvi-
mento da actividade, graças ao apoio dos 
associados, do público em geral, e tam-
bém, seria injusto não o dizer, do cuidado 
das sucessivas direcções do CCV.

Número de Espectadores

4951

4616

7023

5030

5292

5135

9252

9755

9045

2009

2010

2011

2012

2013

20142014

2015

2016

2017

PÚBLICO PARTICIPANTE 2009—2017

1003

5610

2432

9045

VISTACURTA 2017

TOTAL PÚBLICO

PÚBLICO PARTICIPANTE 2017

FORMAÇÃO
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os prémios do VISTACURTA

— cinema, diálogos & outros desvios são 
já conhecidos: 3.000 euros para os reali-
zadores dos dois melhores trabalhos.

Os melhores filmes de produção nacional 
a reflectir sobre a questão da interiori-
dade, assim como a produção local de 
curtas-metragens, estão habilitados aos 
prémios vistacurta 2018. As inscrições 
estão abertas até 30 de Junho.

Como os prémios estão integrados num 
contexto especial do vistacurta, todos os 
filmes de produção nacional têm de ter 
em perspectiva a questão da interiorida-
de. As condições e regras de participação 
estão disponíveis em vistacurta.pt.

Em 2017, a dupla Alexandra Ramires 
e Laura Gonçalves conquistou um dos 
prémios com uma animação inspirada 
no dia-a-dia de uma comunidade prestes 
a desaparecer com a construção de uma 
barragem — Água Mole, vencedor da ca-
tegoria nacional. Da produção local, são 
vários os filmes e os realizadores que pas-
saram pelo Cine Clube de Viseu. Depois 

do Ocaso, de Patrícia Matos, natural de 
Tondela, foi o filme vencedor em 2017.

Promovido pelo Cine Clube e Câmara 
Municipal de Viseu, os dois prémios 
pretendem, por um lado, divulgar a pro-
dução audiovisual associada à região de 
Viseu, e por outro, reflectir sobre um país 
de altos contrastes e grandes clivagens 
sociais chamado Portugal.  

por ser um “ausente presente”. E, numa 
escala maior, retrato de um Portugal 
agarrado a uma ideia de Império além
-mar: “é também um pedaço da nossa 
história que foi ocultado e ignorado até 
agora. A de que houve dois campos de 
concentração japoneses em Timor-Leste 
onde estiveram portugueses”, acrescenta 
Luís Filipe Rocha.

Rosas de Ermera terá, assim, a sua estreia 
em sala em Viseu. Podem ser feitas reser-
vas para o GERAL@CINECLUBEVISEU.PT.

VISTACURTA 2018:
CALL FOR ENTRIES

ccv?

LUÍS FILIPE ROCHA
NO CCV EM ABRIL

CINE CLUBE DE VISEU: 
2017 EM REVISTA

[ b i l h e t e - p o s t a l ]

SESSÕES DE CINEMA

FACEBOOK.COM/CCVISEU
INSTAGRAM.COM/CINECLUBEVISEU
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LIVROS
do

TRIMESTRE
“O objectivo deste 
livro é dar a conhe-
cer a pesquisa e 
estudo feitos a pro-
cessos de censura 
ao cinema, tomando 
em consideração os 
cortes efectuados a 
situações de erotis-
mo e violência, du-
rante a governação 
de Marcello Caeta-
no (1968-1974).”

ana bela morais

Censura ao Erotismo e Violência:
Cinema no Portugal Marcelista
(1968-1974)

EDIÇÕES HÚMUS
COLECÇÃO VARIA
204 PÁGS. 2017

“Em que medida 
a especificidade 
fotográfica (que, no 
caso deste estu-
do, liga directa ou 
indirectamente os 
filmes entre si) pode 
ajudar-nos na dis-
tinção entre a forma 
da modernidade e a 
forma da ainda-não-
modernidade? O 
que (de)forma esta 
diferença, entenda-
se, que esquema 

formal ou conceptual nos permite passar 
por ela? Serão estes filmes, nascidos no 
meio de dois media, as sombras platónicas 
que projectam a modernidade cinematográ-
fica? É delas que se gera o cinema que dá os 
contornos, a planura e confere uma figura 
ao que veio a denominar-se, idealmente, de 
cinema moderno?”

luís mendonça

Fotografia e Cinema Moderno: 
Os Cineastas Amadores
do Pós-guerra

EDIÇÕES COLIBRI
261 PÁGS.
2017

marta pinho alves

Cinema 2.0: Modalidades
de Produção Cinemática
do Tempo do Digital

“O que é o cinema 
no momento em que 
a digitalização in-
tervém em todos os 
seus domínios? Tem 
ainda sentido usar a 
expressão cinema ou 
é já de outra coisa 
que falamos quando 
a película, o mate-
rial fundamental
do cinema durante 
mais de um século, é 
cada vez mais rara, e 
os seus circuitos de 

circulação, formas de elaboração e atitudes 
de receção, se distanciam em larga medi-
da das tornadas habituais naquele mesmo 
período?”

EDIÇÃO DISPONÍVEL ONLINE

LABCOM.IFP (UBI)
COLECÇÃO ARS
343 PÁGS. 2017

“La chambre verte (O 
Quarto Verde, 1978) 
é um filme de e com 
François Truffaut. 
Fala sobre um 
homem que não se 
consegue desemba-
raçar da memória da 
sua mulher, falecida 
há uma década. É 
acusado de viver 
para os mortos mais 
do que para os vivos. 
A certa altura, a per-
sonagem interpre-

tada por Nathalie Baye acusa o protagonista 
acossado que é incarnado por Truffaut de 
adorar os mortos contra os vivos. O À Pala 
de Walsh ama os mortos com os vivos. O ci-
nema não morreu. Bem pelo contrário, está 
bem vivo e recomenda-se.”

carlos natálio, luís mendonça
e ricardo vieira lisboa

O Cinema Não Morreu:
Crítica e Cinefilia à pala de Walsh

LINHA DE SOMBRA
350 PÁGS.
2017

“Ensaio mostra-nos 
uma sequência de 
imagens feitas no 
verão de 2015 du-
rante a rodagem do 
filme Colo de Teresa 
Villaverde. Ensaio 
para a cena dum 
filme, ensaio para 
um concerto, mas 
acima de tudo um 
ensaio melancólico 
de António Júlio 
Duarte acerca dos 
mecanismos de

construção da identidade, centrado num 
grupo de adolescentes e a sua necessidade 
de preservar uma pureza ameaçada por um 
mundo de adultos em crise.”

antónio júlio duarte

Ensaio

PIERRE VON KLEIST
ALCE FILMES
64 PÁGS. 2018

“Diz-se que os 
amantes, mesmo se 
contra o esperado, 
fazem sempre a boa 
escolha. O que es-
teve em causa neste 
ano e meio de pro-
gramação do Lucky 
Star - Cineclube de 
Braga foi o amor do 
cinema, que levou os 
seus responsáveis, 
José Oliveira e João 
Palhares, a escolher 
o cinema americano. 

Programar cinema na actualidade tem de 
passar por aí, uma cinematografia onde, em 
Hollywood ou nas suas margens, foi feito do 
melhor que o cinema teve até hoje.”

josé oliveira e joão palhares

Uma Viagem pelo Cinema Americano

UM
A VIAGEM

 PELO 
CINEM

A AM
ERICANO

Diz-se que os amantes, mesmo se contra o esperado, fazem 

sempre a boa escolha. O que esteve em causa neste ano e 

meio de programação do Lucky Star - Cineclube de Braga 

foi o amor do cinema, que levou os seus responsáveis, José 

Oliveira e João Palhares, a escolher o cinema americano. 

Programar cinema na actualidade tem de passar por aí, uma 

cinematografia onde, em Hollywood ou nas suas margens, foi 

feito do melhor que o cinema teve até hoje.

DO PREFÁCIO O AMOR DO CINEMA CARLOS MELO FERREIRA

UMA
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LUCKY STAR
CINECLUBE DE BRAGA
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“Durante quatro 
décadas, Inácio 
Ludgero, fotografou 
Mário Soares em 
campanhas eleito-
rais, em visitas de 
Estado, em momen-
tos de reflexão e de 
convívio, dentro e 
fora da vida polí-
tica e partidária. 
O resultado destes 
retratos dá agora 
origem a um livro 

com o mesmo nome: Soares Sempre Fixe!
Mais do que um registo cronológico da 

vida de Mário Soares – e da sua companhei-
ra de sempre, Maria de Jesus Barroso -, este 
livro colhe retratos da vida como cidadão, 
pensador, político e homem de cultura e 
grandes afectos, de uma personalidade 
incontornável da democracia portuguesa.”

inácio ludgero fotografia
josé jorge letria,eduardo lourenço
e guilherme d’oliveira martins textos

Soares Sempre Fixe!

GUERRA & PAZ
112 PÁGS.
2017

PORQUE NEM SÓ DE FILMES VIVE O CINÉFILO, AS NOSSAS SUGESTÕES 
DAS EDIÇÕES QUE ENCONTRAMOS NAS ESTANTES, A CADA TRIMESTRE. 
UMA SELECÇÃO DO QUE NOS TOCA, NOS ENTRETÉM, OU NOS DÁ PISTAS. 

LEITURAS DE CINEMA E DAS IMAGENS.
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“Antes do fogo, o gesto – coletivo 
e dedicado – de erguer o que se vai 
queimar. Ao longo de uma semana, 
a Acert acolhe a Fábrica da Queima, 
onde muitas dezenas de voluntários se 
juntam para construir o Judas, enorme 
boneco que incorpora tudo aquilo que 
não se quer levar para o ciclo seguin-
te. Ao longo da semana que antecede 
a Páscoa, vimes, canas e papel são 
cuidadosamente dispostos para criar 
esse boneco, e há quem ensaie can-
ções, coreografias, marcações para o 
fogo. Há, também, quem registe todos 
esses momentos, como aconteceu 
com Susana Paiva na Queima de 2017, 
um trabalho que agora se publica em 
livro para memória futura, cruzando 
o olhar da fotógrafa com os gestos de 
tanta gente, em imagens que não pre-
cisam de legenda para contarem várias 
histórias.”

susana paiva fotografia
sara figueiredo costa texto

A Queima do Judas

ACERT
52 PÁGS.
2017

já mencionei

anteriormente que 
os cineclubes cons-
tituíram um foco 
de resistência ao 
fascismo, utilizando 
o cinema – e por 
vezes servindo-se 
do cinema – para 
abordar temas e si-
tuações «sensíveis» 
a que a censura dava 
particular atenção.
O cinema neo-realis-
ta forneceu frequen-

temente matéria para esse tipo de interven-
ção, não só através das críticas aos filmes, 
como também de pequenos ensaios que 
eram publicados nos programas das sessões  
ou na Revista Imagem, ou ainda em outras 
publicações, como Vértice ou Seara Nova. 
Mas não se pode reduzir a actividade dos 
cineclubes a este tipo de intervenção políti-
ca directa, seria demasiado redutor. Os fil-
mes italianos possuíam, na sua generalida-
de, grande qualidade cinematográfica que 
não deixávamos de realçar, dando grande 
credibilidade ao que escrevíamos.

Textos como Os Problemas do Nosso 
Tempo Vistos Através do Cinema Italiano, 
de Fonseca e Costa e José Vaz Pereira, 
ou a crítica de Ernesto de Sousa ao filme 
Senso, de Visconti, são ainda hoje textos de 
referência.

Sem nunca abandonarem a perspectiva 
política, os cineclubes empenharam-se 
sempre em desenvolver uma actividade for-
madora, não só em relação ao cinema como 
também em relação a todas as áreas do sa-
ber, recorrendo a especialistas que colabo-
ravam connosco nesse tipo de formação. 

O que me dói, hoje em dia, não é apenas 
não se falar de cineclubismo – muita gente 
com menos de quarenta anos nem sequer 
sabe o que isso é – mas também verificar 

que, quando, por milagre, se faz referência 
ao cineclubismo, se mostra ou uma grande 
ignorância ou uma declarada indiferença, 
diminuindo a dimensão da obra que reali-
zaram. 

O Cinema tem uma grande capacidade 
para tocar as pessoas e para sugerir com-
portamentos, hábitos, ideias. 

Numa sala de cinema, rodeado de outros 
espectadores, o importante é perceber 
como se estabelece e se desenvolve a rela-
ção com o que se passa no écran. 

Passivamente, deixamo-nos invadir por 
aquilo que parece dizer o filme: aceitamos o 
pretexto da história, e sobre ela enunciamos 
os nossos juízos de valor, como se o cinema 
fosse apenas isso. Esquecemos, durante 
esse momento de entrega, que, ao lado da 
história, co-existindo com ela, servindo-se 
dela, «enganando-nos» com ela, vive um 
conjunto de sinais carregados de significa-
do, que absorvemos; como disse alguém, 
3 mil metros de fita são 3 mil metros de 
sinais. 

Assim somos colonizados: através dos 
enquadramentos, da composição e sequên-
cia dos planos, da fluidez dos «raccords», 
da imaginação dos cenários, da escolha do 
vestuário das personagens, da estrutura dos 
diálogos, da posição da câmara, do «realis-
mo» das cenas, da composição cromática, 
do envolvimento da música, dos movimen-
tos da câmara, da utilização dos silêncios 
e dos ruídos, assimilamos a ideologia de 
quem controla o cinema. Somos cultural-
mente «colonizados» em nome da arte e da 
liberdade de expressão. 

É esta a razão de ser do cineclubismo: 
procurar transformar cada espectador num 
espectador atento e lúcido, falando-lhe 
deste «cinema ao lado», desafiando-o a 
olhar o filme com um certo distanciamento 
sem deixar de o amar, alertando-o para a 
ratoeira do significado «evidente» do que 
nos é transmitido.

CINEMATECA PORTUGUESA 
— MUSEU DO CINEMA
204 PÁGS. 2017

manuel pina

Espreitar a Memória

“O presente livro pretende concretizar 
o que os títulos dos anteriores volumes 
da série “Teoria dos Cineastas” ape-
nas enunciaram: a originalidade dos 
cineastas (Ver, ouvir e ler os cineastas, 
vol. 1) e a possibilidade de diálogo com 
a teoria do cinema (Propostas para 
a teoria do cinema, vol. 2). No volu-
me 3, Revisitar a teoria do cinema, a 
intenção é propor novos olhares sobre 
a teoria, à luz da reflexão original dos 
cineastas que, embora se coloquem 
afastados do discurso científico e aca-
démico, dialogam com esse discurso, 
uma vez que se cruzam com questões 
debatidas pela teoria do cinema.”

manuela penafria,
eduardo baggio, andré rui graça
e denize correa araújo

Revisitar a Teoria do Cinema
– Teoria dos Cineastas Vol.3 

LABCOM.IFP (UBI)
COLECÇÃO ARS
254 PÁGS. 2018

EXCERTO

N
U
N
O
 
S
A
R
A
I
V
A
/C
O
L
E
C
Ç
Ã
O
 
C
I
N
E
M
AT
E
C
A
 
P
O
R
T
U
G
U
E
S
A
 
—
 
M
U
S
E
U
 
D
O
 
C
I
N
E
M
A

Manuel Pina com a mulher, Maria da Purificação Araújo, e Paulo Rocha,
na sessão comemorativa dos 40 Anos de Sessões da Cinemateca (1998).
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a descoberta de solaris

ocorrera quase cem anos antes do meu 
nascimento. O planeta gira em torno de dois 
sóis: um vermelho, outro azul. Nos quaren-
ta anos que se seguiram, nenhuma nave se 
aproximou dele. Naqueles tempos, a teoria 
de Gamow-Shapley sobre a impossibilidade 
do surgimento de vida nos planetas satélites 
de duas estrelas era considerada uma certe-
za. As órbitas desses planetas modificavam-
se constantemente em resultado da variação 
da gravitação que ocorria durante a rotação 
mútua de ambos os sóis.

Estas flutuações surgem alternadamente, 
fazendo encolher ou distender a órbita do 
planeta, e qualquer primícia de vida que 

surja é destruída quer por um calor incandescente quer por um frio 
glacial. Estas alterações ocorrem em períodos de milhões de anos; 
logo, segundo a escala astronómica ou biológica (isto porque a 
evolução exige centenas de milhões, se não milhares de milhões de 
anos), num período de tempo muito curto.

De acordo com os primeiros cálculos, Solaris devia aproximar-
se, ao longo de quinhentos mil anos, do seu sol vermelho a uma dis-
tância equivalente a metade de uma unidade astronómica, e, após 
um milhão de anos, submergir no abismo incandescente do astro.

Todavia, passados vários anos convenceram-se de que a sua órbi-
ta não evidenciava as modificações esperadas, como se fosse cons-
tante, tão constante como as órbitas dos planetas do nosso Sistema 
Solar. Repetiram depois, com o maior dos rigores, as observações, e 
os cálculos acabaram por confirmar aquilo que já era sabido: Sola-
ris tinha uma órbita instável.

De entre as várias centenas de planetas anualmente descobertos, 
aos quais as grandes estatísticas dedicavam apenas algumas linhas 
para anotar dados sobre os seus movimentos, Solaris foi então pro-
movido à categoria de corpo celeste digno de particular atenção.

Quatro anos depois desta descoberta, já sondava o planeta a 
expedição de Ottenskjold que o examinava a partir da nave Lao-
coonte, apoiada por outras duas naves espaciais. Esta expedição 
tinha carácter provisório de reconhecimento do terreno, tanto mais 
que não estava preparada para aterrar. Introduziu nas órbitas equa-
toriais e polares uma grande quantidade de satélites-observadores 
automáticos, cuja principal função era medir a potencialidade da 
gravitação. Além disso, foi examinada a superfície do planeta, que 
era quase todo coberto por um oceano e por uns quantos planaltos 
que se erguiam acima do nível do oceano. A sua superfície total é 

inferior ao território da Europa, embora Solaris tenha um diâme-
tro vinte por cento maior do que o da Terra. Estas extensões de 
terreno rochoso e desértico, espalhadas irregularmente, agrupam-
se principalmente no hemisfério sul. Ficou também a conhecer-se 
a composição da atmosfera, desprovida de oxigénio, e fizeram-se 
medições da densidade do planeta, bem como do albedo e de outros 
elementos astronómicos. Tal como era de esperar, não se encontra-
ram quaisquer sinais de vida em terra e também não foram detecta-
dos no oceano.

Durante os dez anos seguintes, Solaris, já no centro das aten-
ções de todos os observadores daquela região, demonstrava uma 
tendência admirável para manter a sua órbita de gravitação, que, 
sem qualquer dúvida, fora considerada instável. Durante um tempo, 
o assunto cheirou a escândalo, pois tentou-se lançar a culpa dos re-
sultados da observação (em prol do bem da ciência) ora para certas 
pessoas ora para certas máquinas de cálculo usadas por elas.

A falta de verbas adiou o envio de uma expedição solarística 
apropriada durante três anos, até ao momento em que Shannahan, 
tendo completado a tripulação, conseguiu obter do Instituto três 
unidades de tonelagem C de classe cosmodrómica, as maiores naves 
espaciais da época. Um ano e meio antes da chegada da expedição, 
que partira da região da Alfa do Aquário, uma segunda frota de 
exploração, em nome do Instituto, tinha colocado o satelóide Luna 
247 na órbita em torno de Solaris. O satelóide, três vezes reconstruí-
do em intervalos de décadas, ainda hoje funciona. Os dados por si 
reunidos confirmaram definitivamente as observações da expedição 
de Ottenskjold sobre o carácter activo dos movimentos do oceano.

Uma das naves de Shannahan manteve-se em órbita; as outras 
duas, após ensaios preliminares, pousaram num terreno rochoso 
com cerca de seiscentas milhas quadradas no hemisfério sul de 
Solaris. Os trabalhos da expedição terminaram passados dezoito 
meses, tendo decorrido favoravelmente, com excepção de um infeliz 
acidente causado pelo funcionamento defeituoso de alguns apare-
lhos. Todavia, no seio da equipa de cientistas ocorreu uma cisão 
que os dividiu em duas facções antagónicas. O pomo da discórdia 
era o oceano. Com base em análises, admitiu-se que o oceano era 
uma formação orgânica (chamar-lhe ser vivo, naquela altura ainda 
ninguém ousava). Enquanto os biólogos viam no oceano uma for-
mação primitiva – algo do género de um sincício gigantesco, como 
se fosse uma célula única, líquida e monstruosa pelo seu tamanho 
(chamavam-lhe formação pré-biológica) que envolvia todo o globo 
com a sua cobertura gelatinosa e, em certos lugares, atingia várias 
milhas de profundidade –, os astrónomos e os físicos afirmavam 
que devia ser uma estrutura extremamente organizada e avança-
da, que porventura ultrapassava em complexidade a constituição 

ANTÍGONA
272 PÁGS.
2018

stanisŁaW lem

Solaris

EXCERTO

A primeira tradução portuguesa de Solaris, a partir do texto original polaco.
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dos organismos terrestres, visto ser capaz de influenciar, de forma 
activa, o traçado da órbita planetária. Efectivamente não se desco-
brira outra causa que pudesse explicar o comportamento de Solaris, 
embora os planetofísicos tivessem estabelecido uma relação entre 
certos processos do oceano plasmático e o potencial de gravitação 
medido localmente que se alterava consoante o «metabolismo» do 
oceano.

E foi assim que os físicos, e não os biólogos, propuseram a for-
mulação paradoxal de «máquina plasmática», entendendo com isso 
uma formação que, a nosso ver, seria desprovida de vida, mas capaz 
de empreender acções intencionais a nível – é preciso que se diga – 
astronómico.

Nesta disputa, que, como um turbilhão, atraiu em poucas sema-
nas todas as autoridades mais conceituadas, a teoria de Gamow
-Shapley foi abalada pela primeira vez em oitenta anos.

Durante algum tempo, ainda se tentou defender a teoria de que o 
oceano não tinha nada em comum com a vida e que não era sequer 
uma formação «para-» ou «pré-biológica», mas uma formação 
geológica, sem dúvida invulgar, porém, unicamente capaz de fixar 
a órbita de Solaris, alterando a força da gravidade; para o efeito, 
invocava-se a regra de Le Chatelier.

Para contrariar este conservadorismo, lançaram-se novas hipóte-
ses, entre elas a de Civita-Vitty, uma das mais elaboradas, que aven-
tava que o oceano era resultado de um desenvolvimento dialéctico: 
eis que, a partir da sua forma primitiva de pré-oceano, uma solução 
de corpos químicos de reacção lenta, pela força das condições (quer 
dizer, das alterações orbitais que ameaçavam a sua existência) e 
sem passar por todas as etapas da evolução terrestre, galgando as 
fases da formação unicelular e pluricelular, bem como da evolução 
vegetal e animal e ainda do nascimento de um sistema nervoso e de 
um cérebro, tinha conseguido saltar directamente para o estádio 
de «oceano homeostático». Por outras palavras, o oceano não se 
adaptara ao meio circundante, tal como os organismos terrestres 
ao longo de centenas de milhões de anos, para, passado um tempo 
imenso, dar origem a uma raça inteligente, mas tinha sim dominado 
de imediato o meio que o rodeava.

Era uma perspectiva bastante original, só que todos continua-
vam sem saber como aquela gelatina xaroposa era capaz de estabi-
lizar a órbita de um corpo celeste. Havia quase um século que eram 
conhecidos aparelhos capazes de criar artificialmente campos de 
atracção e de gravidade artificiais – os gravitadores –, mas ninguém 
conseguia imaginar como aquela massa viscosa e informe era capaz 
de obter um efeito semelhante ao dos gravitadores, que para tal 
precisavam de complexas reacções nucleares e de temperaturas 
elevadíssimas. Nos jornais daqueles tempos, que espicaçavam a 
curiosidade dos leitores e a indignação dos cientistas com fabrica-
ções mirabolantes sobre o tema «o mistério de Solaris», não falta-
vam afirmações como a de que o oceano planetário era um parente 
afastado das enguias eléctricas da Terra.

Quando o problema foi, pelo menos em certa medida, resolvido, 
verificou-se que o esclarecimento punha outro enigma no lugar do 
primeiro, um enigma talvez ainda mais surpreendente, o que aliás 
não raro viria ainda a acontecer com tudo o que dizia respeito a 
Solaris.

As observações mostravam que, de modo algum, o oceano actua-
va de acordo com os nossos gravitadores (o que, além do mais, seria 
coisa impossível), mas conseguia impor directamente a periodicida-
de espácio-temporal da órbita, o que conduzia, entre outras coisas, 
a discrepâncias na medição do tempo num único e mesmo meri-
diano de Solaris. Assim sendo, o oceano não só conhecia a teoria 
de Einstein-Boevia, em certo sentido, como sabia ainda (já nós não 
podíamos dizer o mesmo) explorar as suas consequências.

Quando tal foi afirmado publicamente, rebentou no mundo 
científico uma das tempestades mais violentas do nosso século. As 
mais respeitáveis teorias mundialmente aceites como verdadeiras 
desmoronaram-se, enquanto, na literatura científica, surgiam os 
mais heréticos artigos com alternativas como «oceano genial» ou 
«gelatina gravitante» que ateavam todas as mentes.

Tudo isto aconteceu vários anos antes do meu nascimento. 
Quando andava na escola, Solaris – devido a factos posteriormente 
conhecidos – era comummente considerado um planeta dotado de 
vida, só que povoado por um único habitante…

“Edição dedicada a 
Roger Corman:
Como é que
alguém que não fez 
‘grandes filmes’, 
para usar a expres-
são de um dos seus 
‘alunos’, se torna 
no padrinho de 
uma boa parte da 
geração que renovou 
o cinema dos EUA 
na década de 1970 e 
influenciador de 

nomes marcantes da geração seguinte da 
Sétima Arte norte-americana como Quentin 
Tarantino?”

paulo lima

Enquadramento #14

CINECLUBE
DE GUIMARÃES
20 PÁGS. 2018

“Abrimos o quinto 
ano de publicação 
da Aniki com um 
dossiê temático que 
explora a relação 
entre música, som 
e cinema, editado 
por Manuel Deniz 
Silva (Universida-
de de Aveiro), que 
o apresenta mais 
detalhadamente na 
introdução “Música, 
som e imagens em 
movimento: por

uma perspetiva ‘indisciplinada’ da expe-
riência cinematográfica”. Todos os textos do 
dossiê foram submetidos a um processo de 
revisão cega por pares.” 

associação de investigadores
da imagem em movimento (aim)

Aniki – Revista Portuguesa
da Imagem em Movimento

AIM
213 PÁGS.
2018

e as

REVISTAS
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[ n a  r e t i n a ]

Foi esta tirada insensata que me saiu 
quando, para este número da Argumento, o 
Rodrigo Francisco me convidou a escrever 
sobre um realizador, actor ou filme ameri-
cano.

Insensatez puxa insensatez e já me 
apetece apresentar Gene Kelly, filho do 
grandioso capitalismo americano, como um 
modelo exemplar de acumulação de capital: 
repare-se, começamos a pensar nele como 
bailarino, essa função proletária de qualquer 
musical, mas depois damo-nos conta de que 
Gene Kelly era, afinal, o capataz de si mes-
mo, por ser o coreógrafo dos seus números 
musicais. Era também cantor e era actor, 
funções laborais cuja mais-valia é, no cine-
ma, vilmente explorada pelos realizadores. 
Só que Gene Kelly, fechando um virtuoso 
círculo capitalista, era também realizador 
dos seus próprios filmes. É esta tão primiti-
va como prodigiosa acumulação de capital 
que, na paisagem das artes do século XX, 
faz de Gene Kelly uma figura revolucionária 
e libertadora – qualidades que, aliás, Karl 
Marx, no Manifesto Comunista reconhece 
hagiograficamente ao capitalismo, e isto 
sem que Marx ou mesmo Engels algum dia 

tenham visto dançar ou cantar o pirata que 
foi Gene Kelly.

UM HINO À LIBERDADE

Comecemos por pôr um pé em Singin’ in 
the Rain. Kelly co-realizou-o e co-coreo-
grafou-o com Stanley Donen. Dançou-o, 
cantou-o e interpretou-o. Foi a fábrica e o 
capital, o proletário e o patrão, as máquinas 
e a matéria-prima. O que ainda hoje, e eu 
espero que sempre, nos fascina em Singin’ 
in the Rain é a inexistência de elementos re-
pressivos. As artes, ao contrário do que as 
academias querem fazer crer, estão impreg-
nadas de autoritarismo e de subserviência. 
Vergam-se ou obrigam-se a seguir sistemas 
petulantes e impensados princípios fun-
damentalistas. É dessa opressão que nos 
resgata Gene Kelly: entra-se em Singin’ in 
the Rain e escuta-se um hino à liberdade. 

O chamado cinema musical americano, 
e por isso Singin’ in the Rain, alicia-nos à 
suspensão da descrença, mas mais do que 
os outros filmes sérios, não só nos seduz e 
nos mergulha, imitando as arrebatado-
ras sereias de Homero, na suspensão da 
descrença absoluta, como nos instila uma 
angélica condição infantil (voltamos a ser 
meninos de nossa mãe), que até nos faria 
ter vergonha se não acreditássemos naquilo 

tudo, no sapateado à chuva, na longa perna 
nua de Cyd Charisse, na voz melosamente 
apaixonada de Kelly, limpo e atlético jovem 
americano, a cantar You Were Meant For Me 
a Debbie Reynolds.

Há nos musicais e na personalidade de 
Gene Kelly uma ingenuidade tão optimista 
como desarmante. E nós, espectadores, 
vamos com ele, fundindo-nos nele. A culpa 
é da sua liberdade criativa: tudo é real e 
tudo se transfigura, uma casa converte-se 
num estúdio e um estúdio numa casa. Toda 
a fantasia sonhada pelo surrealismo (que 
sempre teve mais ideias do que obra feita) 
se concretiza nos musicais de Gene Kelly. 
Veja-se, em Singin’ in the Rain, como dois 
homens e uma mulher que estiveram, a uma 
mesa de cozinha, a matar a cabeça, madru-
gada dentro, para salvar um filme de capa e 
espada convertendo-o num musical, inven-
tam o mais belo Good Morning que já algum 
dia a humanidade cantou ou ouviu. Cantam 
os três, a dança derrama-se da cozinha para 
a sala, três impermeáveis dourados quase 
saltam do bengaleiro para os vestir e até os 
infinitamente imóveis sofás da sala ganham 
vida e celebram. 
Andam por aí campeões da ruptura, braços 
a levantar como estandarte um formalismo 
cinzento e rígido e aqui, num número mu-
sical de revista, com a mesma simplicidade 

GENE
KELLY:

Seria vergonha não acreditar

“acho que vou agarrar-me às

pernas do Gene Kelly, salvo seja. Para dizer 
que há mais subversão num pas de deux do 
que numa reunião do comité central.”

de MANUEL S. FONSECA
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com que Vénus se despia, três seres huma-
nos cantam e dançam, pondo a inanimada 
casa e os inanimados adereços a cantar e a 
dançar e cada um deles já é outra persona-
gem, já o uno é múltiplo, com uma felici-
dade que não só nos deixa de boca aberta, 
como nos enche o coração de pura alegria.

DESCARTES DEVIA TER APRENDIDO A DANÇAR

Eu podia cansar-vos chamando a atenção 
para a desmesurada liberdade de Kelly. 
Apontaria com o dedo para Cyd Charisse – 
e quem é que não quer apontar um ou dois 
dedos a Charisse? – e diria que nunca houve 
mais perfeito filme no filme do que no Broa-
dway Melody, o mais belo número musical 
de Singin’ in the Rain. Desde Shakespeare 
que há a play within a play, em Poe como 
em Chaucer ou Melville há a story within 
a story, em Eliot e Ezra Pound fundem-se 
poemas no poema, mas a energia, a euforia, 
a latência erótica deste número, feito só 
de música e dança, um par de calças e um 
curto vestido verde são empolgantes e vão 
directos aos cinco sentidos: o filme no filme 
é a própria natureza do cinema musical, é o 
seu sangue nas veias.

E, no entanto, quanto artifício: o que é 
aquilo em que Kelly e Charisse dançam? É 
um estúdio de cinema? Assim, tão alca-

tifado? É um cabaret com uma parede a 
menos, e se é, por que razão estão as mesas 
encostadas às paredes? Ou é um palco? Ou 
é a liberdade de ser isso tudo? 
Ainda não falei do triunfo do corpo. Tanto 
faz que estejamos a ver Singin’ in the Rain, 
An American in Paris, On the Town, The 
Pirate ou It’s Always Fair Weather, todos eles 
são obras da arte da arte do corpo. Para 
que não se pense que me enganei, repito: da 
arte da arte do corpo. Os braços, o torso, 
a cintura, as nádegas, pélvis, pernas e pés, 
operários de um raio, têm de saber fazer. 
Sem essa arte do corpo, de cada parte do 
corpo, não haveria a arte do musical. E 
seria uma cobardia, não dizer o essencial: o 
corpo de bailarino, o corpo de Gene Kelly 
não se limita a fazer, o corpo exprime. Há 
linguagem no corpo de Kelly, as pernas 
dele pensam, os pés conceptualizam. Muita 
treta e rainha da cocada preta se tem dito 
da falta de corpo na arte do Ocidente e 
do reprimido corpo judeo-cristão. Ei-lo, 
patente, potente e contente. Exuberante, 
ora moral, ora pagão e pecador, mas nunca 
deprimido.

Sim, António Damásio mostrou-nos o 
caminho e o erro de Descartes. Querem 
uma visão não-cartesiana do mundo, 
anterior, julgo, ao nascimento do cientista 
António Damásio? Escolham se querem 

ser Donald O’Connor ou Leslie Caron e, a 
essa cosmovisão não-cartesiana, vejam-na, 
toquem-na e dancem-na com Gene Kelly, 
como Kelly, desdobrando-se, a dançou con-
sigo mesmo em Cover Girl, ou com Esther 
Williams em Take Me Out to the Ball Game, 
ou com Frank Sinatra e até o Rato Jerry em 
Anchors Aweigh. Melhor, dancem, em An 
American in Paris, os dez minutos do Ame-
rican in Paris Ballet: nesse sublime, mas tão 
tangível bailado, Gene Kelly e Leslie Caron 
encontram-se e perdem-se, procuram-se 
e fundem-se. O filme é de Vincente Min-
nelli e, em ruas, becos e praças roubadas 
à pintura de Renoir, Rousseau, Duffy ou 
Toulouse Lautrec, até Van Gogh, os bailari-
nos movem-se, contorcem-se, dilaceram-
se. São só, diremos, acções físicas. Mas 
juntemos-lhes a translúcida água, colunas 
de nevoeiro, luz e contraluz, a música de 
Gershwin, e tudo é já sugestão e intenção. 
De quantas cores é o vestido de Caron, no 
bailado no fontanário? Torram-se amarelos, 
metalizam-se azuis, é negra noite, é es-
plêndida alvorada e essa euforia espiritual 
transcende a soma das acções físicas: estão 
ali, em celebração onírica, corpo e alma. 
Que elegante e lábil é a alma! Que sopro e 
emoção tem o corpo! 
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de EDGAR PÊRA

durante as rodagens,
gosto sempre de ter diferentes elementos 
disponíveis (guarda-roupa, adereços, lentes, 
etc.) para a mesma cena e escolher apenas 
alguns deles, em função dos ensaios e do 
enquadramento. Sempre que pude filmei as 
cenas na íntegra, sob diferentes ângulos e 
com diferentes escalas. Sei antecipadamente 
que terei outras ideias durante a montagem 
e prefiro manter à minha disposição um 
leque variado de opções. Isso não quer dizer 
que não saiba quais os pontos fortes e fra-
cos de cada plano. Também não quer dizer 
que alternarei esses planos de forma a obter 
sucessivos campos-contra-campos. Poderei 
optar por um só plano, ou por uma sucessão 
de planos diferentes, seguindo a via de um 
elementarismo não dogmático. Acredito 
que apenas a cena do interrogatório seguirá 
a lógica do campo-contra-campo porque 
penso que se adequa perfeitamente à sua 
natureza. Noutras situações como a da casa 
de André, usarei a estratégia que usei em O 
Barão, com os dois planos de campo-contra-
campo em sobreposição quase permanente. 

Essa diversidade de opções gera kaos, e o 
Kaos é eficaz quando existe uma estrutura 
previamente organizada. Se há coisa que 
aprendi é que a imaginação não é o limite. 
O imaginado não é necessariamente mais 
extraordinário do que o real percepciona-
do. Muitas das vezes prefiro imaginar em
tempo real os planos que tenho de fazer,
em função do que se me apresenta (cená-
rios, luzes, projecções, ensaios) e da primei-
ra impressão que causa sobre mim, numa 
estratégia de ping-pong com esse 
profílmico. Como uma esponja 
de uma raquete, absorvo o 
que acontece à mi-
nha volta durante as 
rodagens, e depois 
uso essa informa-
ção para reagir no 
próprio momento do 
embate. Tal como 
no judo, aproveita-se 
a força do oponente,
para criar. 

Depois das rodagens em Guimarães hou-
ve todo um processo de conversão dos 
ficheiros e organização do material filma-
do supervisionado pelo ciber-montador, 
Cláudio Vasques. Perdido o entusiasmo  
febril das rodagens, ao visionar os planos 
filmados vejo os defeitos e esqueço as 
qualidades. O efeito de espanto/surpresa 
(do momento da criação) desapareceu, 
teremos de proceder a uma operação 
criteriosa de selecção do material, de 
acordo com o que ele realmente é e não 
em função do que foi imaginado: “o ma-
terial é que manda”. Para montar há que 
assumir outra persona, outras personas, 
aliás, porque a montagem de imagem e a 
montagem de som correspondem a duas 
cine-personagens diferentes dentro da 
cabeça do Senhor Ego (Artur Cyanetto 
para o som e Dr. Kâmara para imagem – 
retomando a mytologia heterononimika 
de A Janela (Maryalva Mix)). 

Ao começar a montar o filme, cheguei 
à conclusão que nas próximas rodagens 
levarei ainda mais longe o conceito de 
harmonia na descontinuidade. No fundo 
trata-se de criar “rimas plásticas”, como 
diria o meu querido professor António 
Reis (raramente estávamos de acordo, mas 
aprendi muito com ele). Durante a rodagem 
não me preocupei com raccords de cores 
entre os planos, apenas com a sua com-
plementaridade, mas durante a montagem 
as passagens de uma cor para outra serão 
feitas através de encadeados, de forma a 
aumentar a fluidez da cena. Apercebi-me 
também que optei muitas vezes pela narra-
tiva na terceira pessoa, talvez devido a um 
certo gosto pela transformação das imagens 
em elementos de banda desenhada cinética. 
Para levar mais longe a subjectividade, terei 
de filmar mais grandes planos do protago-
nista de forma a sobrepor a essas cenas na 
terceira pessoa. 

Mesmo assim 
reescrevo o argu-
mento obedecen-
do a uma lógica 
de linearidade, 
sabendo de an-

temão que depois, 
na montagem, não irei 

respeitar a proveniência dos planos. Do 
ponto de vista espacial não devem existir 
limites: as personagens podem estar 
em espaços diferentes durante a mesma 
cena. Há que estabelecer um percurso, 
um caminho, magnético, que atraia as 
personagens e os espectadores simulta-
neamente. 

FASE 3: LISBOA

Durante o trabalho de preparação da 
terceira fase das rodagens, já em Lisboa, 

houve bastantes ajustes ao 
guião, a começar por ter de eli-
minar algumas cenas, de forma 
a manter o mesmo nível de exi-
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gência plástica que tivemos em  Guimarães. 
Houve, como é habitual, sugestões de todos 
os sectores que foram integradas. A questão 
geográfica mais relevante da terceira fase de 
rodagens relaciona-se com as entradas e saí-
das de Raymond, os portais que nos levam 
de um mundo interior a um universo exte-
rior. Por exemplo, quando concebi o filme, 
escolhi a Gare Marítima de Alcântara (um 
dos símbolos do regime autoritário salaza-
rista) como exterior da festa de casamento, 
mas acabámos por optar pelo MAAT, por 
ser uma obra arquitectónica representa-
tiva do novo regime. A Gare Marítima, 
onde estão alojados os painéis do Almada 
Negreiros (que inicialmente faziam parte do 
imaginário do filme), acabou por se trans-
formar no quartel general da Resistêncya.  

Não gosto de filmar até de madrugada. 
Como todas as cenas de exteriores do filme 
são passadas em Lisboa à noite, não havia 
como escapar. Foram seis noites intensas. 
Iniciámos as rodagens lisboetas no primeiro 
dia do Verão, durante a noite mais curta 
do ano. Filmámos no Jardim das Necessi-
dades (o meu jardim lisboeta favorito) com 
o Dominique Pinon e a Adelaide Teixeira, 
segundo uma estética desfocada, que tinha 
sido desenvolvida em Rio Turvo (a minha 
primeira adaptação de Branquinho da Fon-
seca), e que Pedro Bastos (Mestre-Caches) 
apelidou de “à Noronha da Costa”. 

Depois filmámos o exterior da Casa do mís-
tiko André, com um plano geral fixo e um 
plano aproximado à mão. Inventei, pouco 
antes de começar a filmar, um preâmbulo 
pantomineiro, com o intuito de transfor-
mar uma banal perseguição numa cena de 
suspense irónico. Os planos de percurso são 
também uma oportunidade para Raymond, 
o protagonista, assumir uma faceta mais 
cómica, dentro da tradição keatonesca da 
seriedade do actor perante a gargalhada do 

espectador. Veremos se funciona, já que o 
filme é uma neuro-tragicomédia. Fizemos 
também mais um plano tipo Lego, que pode 
ser usado em diferentes cenas (um bloco 
que se pode acoplar a outros, mediante so-
breposições, por exemplo): um grande plano 
de Raymond em movimento com as luzes a 
mudarem de cor à medida que ele avançava 
com as árvores atrás. 

Já pela noite dentro, filmámos um monólo-
go ressabiado de Raymond num dragoeiro, 
uma árvore mítica (supostamente o dra-
goeiro brota de uma gota de sangue de um 
dragão que caiu na terra) que tantas vezes 
filmei em Lisbon Revisited. Acabámos por 
não filmar no jardim dos cactos (um dos 
maiores da Europa), porque tivemos de ir 
a correr para a praia de Algés, antes que o 
sol raiasse. Já no lusco-fusco da madrugada 
filmámos com o Dominique e a Adelaide 
os planos iniciais da cena de perseguição. 
Durante os cinco dias seguintes iríamos 
estar sempre em corrida contra o sol. Longe 
estavam os tempos gloriosos do estúdio, 
com horários diurnos (semi)flexíveis. 

O dia seguinte foi um dia Não. Quase nada 
correspondeu às minhas expectativas. 
Em última análise, a responsabilidade é 
sempre minha, porque todos os pormenores 
deveriam ser previamente verificados por 
mim, pelo que muitas das (desagradáveis) 
surpresas poderiam ter sido evitadas. Este é 
o preço de dar liberdade aos colaboradores. 
John Cage dizia, a propósito do perigo de 
trabalhar com a improvisação, que as pes-
soas podem perder facilmente a dignidade, 
isto é, não sabem pensar por elas próprias 
em nome da obra em que estão a participar. 
O Kaos não é pêra doce, temos de redobrar 
os esforços para relembrar o lema do filme e 
manter o espírito aberto, aceitando o impre-
visto, ou antes o in-pensado e o negativo da 
matriz. O Kaos funciona se todas as partes 

compreenderem (e aceitarem) o mecanismo 
deste filme. Não se pode dizer que foi um 
dia perdido, mas tive de me recolher du-
rante algum tempo para descobrir soluções 
de última hora. Felizmente estava, entre os 
supostos figurantes fascistas, o Tobias Mon-
teiro, e inventei uma cena com ele frente ao 
padrão dos Descobrimentos, a discursar, 
como ministro da Propaganda para uma 
multidão invisível. Esperemos que resulte. 
Foi mais uma oportunidade para o Domi-
nique parodiar o regime, o que voltámos a 
fazer frente ao Museu de Arte Popular (cria-
do durante a Exposição do Mundo Portu-
guês em plano auge imperialista do regime), 
completando um percurso do protagonista à 
beira-Tejo através da sua arquitectura mais 
icónica. Antes disso filmámos o Dominique 
a desafiar um drone integralista, reforçando 
o carácter tragicómico do filme. 

No terceiro dia de rodagens alfacinhas 
fomos para o terraço do MAAT, à beira-rio. 
Começámos pelo monólogo de Raymond 
frente a um drone, o substituto ideal para 
uma grua em cenários destes e um ícone 
dos tempos hodiernos. Os drones de certa 
envergadura fazem muito ruído e vento, o 
que dificulta extremamente a concentração 
do actor. Mesmo assim, do meu ponto de 
vista foi o melhor monólogo de todos, e 
ainda bem, porque era o mais importante. 
Depois (re)apareceram a Marina Albu-
querque e o David Almeida para mais uma 
cena. Confesso que a cena entre Raymond 
e Daniela parecia muito mais simples no 
papel do que na realidade. Aqueles diálo-
gos eram apenas metade da cena. Logo ao 
primeiro ensaio apercebi-me de que o sub-
texto e o comportamento não verbal eram 
fundamentais para fortalecer a relação entre 
as personagens naquela cena. O David veio 
trazer o comic relief, numa estratégia que me 
é cara: levar a sério para depois brincar (ou 
então levar muito a sério a brincadeira). A 
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ver vamos, porque muitos planos morrem 
no campo de batalha da montagem e há que 
manter o equilíbrio neuro-dramático destes 
Caminhos Magnéticos...

Filmámos mais duas noites no MAAT, 
mais perto do rio. Aproveitámos ainda para 
filmar mais planos de Raymond dentro da 
estratégia “Noronha da Costa”, com um 
percurso desfocado desembocando num 
final focado. Já a sequência pré-final foi 
extremamente complicada filmar, dado que 
houve imensas dificuldades em coordenar 
a presença dos actores, drones e limusina. 
Nunca conseguimos fazer um plano geral 
e só conseguimos reunir todos os actores 
às três da manhã do último dia no MAAT. 
Uma das maiores limitações de filmar à 
beira-rio é o horário das luzes da Ponte 25 
de Abril, aliás Ponte 25 de Novembro no 
filme (uma referência obscura para os mais 
novos e os estrangeiros em geral). Por volta 
da 1 e 30 apagam as luzes da ponte, impos-
sibilitando filmar para o lado da ponte sem 
recurso a efeitos de pós-produção (que quero 
evitar). Isso, acrescido de não ter todos os 
elementos da cena simultaneamente, exigiu 
muitas acrobacias na planificação (e eu que 
odeio planificar porque sempre me pareceu 
algo de estalinista), o que prejudica sempre 
a espontaneidade e organicidade de cada 
plano. Cheguei a entrar em pânico, o que é 
nefasto porque pode contaminar a equipa, 
aumentando o nervosismo no plateau. Tam-
bém não ajudou filmar em terra os noivos no 
barco, era praticamente impossível dirigir 
os actores à distância. Mas nem tudo correu 
mal nessa noite: os planos de drone do 
MAAT ficaram verdadeiramente especta-

culares, não há outra forma de o descrever. 
O carácter concentracionário do ambiente 
de Caminhos Magnéticos é totalmente 
consonante com os planos filmados pelos 
drones. Também foi óptimo acolher pela 
primeira vez a Claúdia Jardim e o Manuel 
João Vieira, cine-cúmplice de longa data. O 
Jorge Prendas veio directo de um concerto 
longínquo e tardio, para sofrer mais uma vez 
às minhas “mãos” (já tinha sofrido bastante 
no Teatro Jordão, em Cinesapiens, pendurado 
num cabo dias e dias a fio). Terminámos as 
rodagens a atirar (literalmente) pedras ao rio 
(para filmar as ondas na água). 

No último dia cinematografámos mais pla-
nos à mão do Raymond  a deambular pela 
Ajuda, sobre os carris dos eléctricos, uma 
das imagens iniciais que tive para este filme, 
em 2006. Depois fomos para o atarracado 
interior da limusina com o Raymond a ser 
conduzido por António, o motorista-Fadis-
ta interpretado pelo Manuel João Vieira. 
Socorri-me mais uma vez de Pessoa para 
o fado da limusina, ao que o Manuel João 
acrescentou o seu toque cómico-grotesco lu-
so-castiço, que tão bem sabe desempenhar. 
Como faltou a bateria a meio das rodagens 
e tivemos de esperar mais de uma hora, já 
filmámos a chegada da limusina quando o 
céu começava a ficar de um azulão muito 
forte. Acabou por ficar melhor do que se 
tivéssemos filmado à noite, já que se tratava 
do último plano de exteriores do filme. Mas 
mal tivemos tempo para fazer um plano 
geral, porque este é um filme-vampiro, que 
respira apenas à noite. Despedimo-nos desta 
fase três rodagens dentro de uma limusina a 
caminho de casa. 

Faltava ainda a derradeira fase de roda-
gens, que apenas seriam feitas depois de 
termos completado o primeiro alinhamento 
do filme. Esses dias extra de rodagem são 
geralmente evitados pela produção, porque 
encarece o filme. É manifestamente um luxo 
a que só se podem dar os pintores ou escri-
tores, que interrompem os seus trabalhos 
e só regressam mais tarde às suas obras, já 
uma distanciação, que lhes permite superar 
certas falhas. Só com o entendimento, pela 
produção, deste processo criativo é que este 
milagre acontece, aproximando-se afinal 
do cinema de Hollywood, que é pródigo em 
correcções à posteriori, quer seja do final 
quer seja de outras, ou até mesmo substi-
tuindo actores cenas (mas tudo isso de acor-
do com imperativos comerciais). Espera-
vam-me quatro meses de intensa montagem, 
o que bem vistas as coisas, é pouco tempo 
para um filme de tamanha complexidade. 

continua...
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“a história não é o passado. é o presente.
Carregamos a nossa história connosco”, afirmou James 
Baldwin. Em I’m not your negro, o realizador Raoul Peck não 
compõe a biografia de Baldwin. Dialoga com ele, actualiza o seu 
pensamento, para realizar um ensaio sobre o pesadelo que tem 
sustentado o chamado sonho americano. O documentário, de 
reutilização de imagens de arquivo, sublinha que a supremacia 
branca continua a ser uma metáfora para o poder. Esse sublinhado 
fá-lo aproximando das palavras de Baldwin imagens de massacres, 
de violência policial – o incontornável vídeo do espancamento 
brutal de Rodney King –, de segregação, que não são de ontem 
mas que são presente; são de sempre. Peck (re)cita Baldwin para 
mostrar que a América não é a terra dos livres – sucedem-se as 
imagens de adolescentes presos nos EUA, notícias de tiroteios 
em massa mortais. É, muito esporadicamente, diz, a “terra dos 
bravos”. 

Mérito de Peck, este encontro com o pensamento (e com os 
dotes de orador – fez sermões numa Igreja Pentecostal do Har-
lem entre os 14 e os 17 anos) de Baldwin, é também uma reflexão 
fundamental sobre o modo como o cinema tem representado a 
América e fomentado estereótipos racistas através do seu cinema 
comercial, que colonizou o mundo, projectando o país como a ter-
ra da liberdade. Todos os cinemas nacionais projectaram represen-
tações através das quais definiram as identidades nacionais para 
uso corrente, esquematizando a realidade, propondo tipificações 
simplificadoras, modos de existência e de identificação individual. 

Nenhum logrou impor-se, porém, como o americano, definindo 
um modo de organização social e política que impôs quase hege-
monicamente. I’m not your negro estrutura-se em quatro andamen-
tos: heróis, testemunha, pureza, vender o negro (selling the negro). 
Transversalmente, através das cartas de Baldwin para Jay Acton, 
da Spartan Literary Agency, e das notas reunidas no livro Remem-
ber this house, revisita-se a história do movimento dos direitos civis 
nos EUA através da condição de testemunha, assumida por Bal-
dwin, e das considerações deste sobre três actores fundamentais do 
movimento: Medgar Evers, Malcom X e Martin Luther King.

HERÓIS

Foi na escola que James Baldwin aprendeu que a pele dividia mun-
dos, erguia muros, separava pessoas e as suas realidades. Foi na 
escola também que uma professora o resgatou do ódio, certo, aos 
brancos. Bill Miller falou-lhe da Itália e da destruição, com armas 
químicas, ordenada por Mussolini na Etiópia, mostrou-lhe o hor-
ror criado pelo III Reich e, a contragosto do padrasto de Baldwin, 
um rígido pastor protestante, ofereceu-lhe livros, levou-o ao teatro 
e ao cinema. Iniciou-o na questionação. 

Os poucos negros que surgiam então no cinema comercial – Ste-
pin Fetchit, Willie Best, Mantan Moreland – pareciam-lhe mentir 
sobre o mundo que conhecia. Eram negros preguiçosos, embus-
teiros, estes do cinema. Baldwin suspeitou então que o humor, 
terrível, a que se prestavam escondia a verdade sobre um terror em 

A INQUIETAÇÃO DE
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que, confessa posteriormente, esperou nunca ver-se envolvido – o 
dos negros sempre presumivelmente culpados. 

O cinema — sobretudo os filmes de cowboys — ensinou-lhe que os 
heróis eram brancos não apenas por estratégia narrativa mas por-
que espelhava a terra em que vivia e de que os filmes eram reflexos. 

Todas as histórias eram contadas de modo a assegurar às audiên-
cias que nenhum crime estava a ser cometido. Criavam-se lendas a 
partir de massacres.

Num debate filmado em Cambridge, em 1965, Baldwin resume o 
efeito que as representações do cinema têm sobre os submetidos (os 
“subalternos” de Gramsci) – o de destruir-lhes o sentido da
realidade. Baldwin descreve o choque da descoberta, na  infância, 
de que quando Gary Cooper, o herói pelo qual todos torcem, mata 
os índios te está a matar a ti – o índio és tu. É então que se percebe 
que o país em que se nasceu e ao qual deve a vida e a identidade não 
tem lugar para si.

TESTEMUNHA

Certo de que em Harlem não teria futuro, Baldwin mudara-se para 
Paris em 1948 para tentar ser escritor. Quando, em 1957, os jornais 
reproduziram a fotografia – Word Press Photo Year, tirada por 
Douglas Martin – de Dorothy Counts, de 15 anos, enfrentando uma 
multidão que lhe cuspia em cima por reclamar o direito de estudar 
na Harry Harding High School, em Charlotte, na Carolina do Nor-
te, sentiu vergonha da solidão dela. Sentiu que tinha que agir em vez 
de perorar nos cafés de Paris discutindo, à distância, o problema da 
Argélia e da América negra.

Em Paris não sentira falta de nada do que é emblemático da 
cultura americana. Faltara-lhe a família, sim. Saudades do Harlem,  
também. Do dominical cheiro a galinha frita, do estilo que nenhu-
ma outra gente do mundo tem. “Saudades do modo como as caras 
negras se fecham; do modo como os olhos negros olham e do modo 
como, quando uma cara negra se ilumina, uma luz parece espalhar-
se em todas as direcções”. Agora, apesar de ser um estranho, estava 
de volta a casa.

A Malcom X viu-o ainda antes de conhecê-lo. Baldwin parti-
cipava numa conferência em Nova Iorque. Malcom X estava na 
primeira fila. Medgar Evers investigava o assassínio de um negro e 
pediu-lhe ajuda. 

Baldwin descobriu então que a linha que separa uma testemunha 
de um actor é muito ténue. Mas não se identificava com os black 
muslim ou com os “pantera negra” – não acreditava que todos os 
brancos eram demónios nem queria que os jovens negros acredi-
tassem nisso – assim como não pertencia a nenhuma congregação 
cristã. Nenhuma vivia segundo o mandamento: ama o próximo 
como te amas a ti mesmo. O classismo da National Association for 
the Advancement of Colored People (NAACP) também o afastava. 
Mas ser testemunha, não estar implicado nas acções ou tomadas de 
decisões, e sobretudo estar sempre de passagem foi, confessou, mo-
ralmente complicado. Aceitou, por fim, que a sua importância como 
testemunha era poder deslocar-se tão ampla e livremente quanto 
possível. Escrever a história e torná-la pública. Essa liberdade colo-
cou-o sob a vigilância do FBI. A sua homossexualidade fez dele um 
alvo; viram-no como potencialmente perigoso para a nação.

Em 1963 participa, com Malcom X e Luther King, no progra-
ma de televisão “The negro and the American promise”, em que o 
psiquiatra negro Kenneth Clark modera a conversa. Emergem as 
diferenças: a recusa de dar a outra face, de Malcom X; o amor como 
catalisador de acção directa poderosa, de King, que afirma a dife-
rença entre não resistência ao mal e resistência não-violenta. Nas 
suas notas, evocadas por Peck, Baldwin sustenta que as posições 
dos dois líderes, ambos assassinados, tal como Medgar, antes de 
terem 40 anos, se foram, porém, aproximando. 

Quanto a Baldwin, a sua posição é de uma moral, ética, que sus-
tente a acção. É de problematização em termos de acção. A questão 

que se lhe coloca é a de como reconciliar-se a si com a sua circuns-
tância e de como comunicar com a “vasta, não pensadora, cruel, 
maioria branca”, afirmando simultaneamente a sua existência. 
Confessa-se aterrorizado com a apatia moral, a morte do coração 
que está a acontecer no seu país. A conduta dominante revela que a 
América criou monstros morais. A ignorância, resultante da apatia, 
é, para ele, o preço que se paga pela segregação.

Um encontro entre activistas pelos direitos cívicos com Robert 
Kennedy é a ilustração disso mesmo. Quando pediram ao irmão 
do presidente John Kennedy que este acompanhasse uma criança 
negra à escola para que, quando cuspissem na criança, tal fosse 
interpretado como um ataque à nação, Robert Kennedy não o en-
tendeu. Disse que seria um gesto moral sem significado. A drama-
turga Lorraine Hansberry disse-lhe que gostariam de ter, da parte 
dele, um compromisso moral. O “homem do presidente” pareceu 
ficar insultado. Tinha estado a perder o seu tempo. Baldwin conta 
que Lorraine olhou para Robert, o qual pela primeira vez olhou 
para ela, e disse-lhe: “mas eu estou preocupada sobre o estado da 
civilização que produziu uma fotografia de um polícia branco com 
um joelho sobre o pescoço de uma mulher negra em Birmingham”. 

Lorraine Hansberry tinha 33 anos à data desse encontro. Mor-
reu no ano seguinte, com um cancro. Já Medgar Evers, na última 
vez que Baldwin o viu, parou em casa a caminho do aeroporto de 
modo a que Baldwin lhe autografasse os seus livros. Meses depois, 
Baldwin estava em Puerto Rico, trabalhando numa peça de teatro 
quando ouviu, pela rádio, a notícia do assassínio de Medgar. 

A dado ponto de I’m not your negro Baldwin alude aos cadáveres 
acumulados dos seus conhecidos. Peck, actualizando o testemunho, 
coloca fotografias contemporâneas de jovens vítimas da violência 
racial. Samuel L. Jackson, que no documentário articula as pala-
vras de Baldwin, diz que eram demasiado novos para terem feito 
algo. Diz que o mais perturbador é que quando se levanta a face 
para afirmar a existência está-se a afrontar a estrutura do poder do 
mundo ocidental.

PUREZA

A América – um estereótipo dela - é o país das casas iguais, com 
vedações, da ordem familiar, mas tem medo do contacto físico. O 
desejo de preservar a pureza fez dos americanos monstros e está a 
destrui-los, diz Baldwin. 

Se, como testemunha, analisa o mito da docilidade negra e a 
desconstrói afirmando que o canto e a dança foram manobras para 
sobreviver a um sistema brutal, neste andamento tenta desconstruir 
o mito da sexualidade dos negros. Sempre sexualizados, aos negros 
é-lhes, porém, negado o direito à sexualidade. O desejo está-lhes 
vedado. O terror instala-se nas relações interraciais. Mina qualquer 
possibilidade de existência em espaço público, gera violência e 
perseguição.

Mérito de Peck, este encontro com o pen-
samento de James Baldwin é também uma 
reflexão fundamental sobre o modo como 
o cinema tem representado a América e 
fomentado estereótipos racistas
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Noutra esfera do desejo, a do consumo, o progresso social dos 
negros é medido em função da sua promoção a consumidores. Os 
negros não são já a mão de obra que sustenta em grande medida o 
crescimento económico dos EUA: criou-se um mercado e publici-
dade para eles.

O progresso é de tal ordem, conta Baldwin, no debate em 
Cambridge cujas imagens são recorrentes no filme, que Robert 
Kennedy referiu que, dentro de 40 anos, será concebível que a 
América venha a ter um presidente negro. O que pareceu uma afir-
mação muito emancipatória para os brancos, foi ouvido com riso 
e amargura pelos negros. Do ponto de vista do homem que está na 
barbearia de Harlem, Bobby Kennedy acabou de chegar à América 
e já está a caminho da presidência. Os negros, chegados há 400 
anos, ainda terão que esperar mais 40.

VENDER O NEGRO

Baldwin fala de uma democracia que continua a manter uma 
mentalidade fechada, sustenta. A simplicidade é apontada como a 
maior virtude americana a par da sinceridade. O problema é que 
a imaturidade também é vista como uma qualidade. É como se al-
guém, diz, como John Wayne – que passou a vida a perseguir índios 
no ecrã – não precisasse de crescer. 

É neste andamento também que James Baldwin descreve como 
recebeu, em Londres, a notícia do assassinato de Malcom X. Neste 
ponto, Peck introduz uma entrevista de Baldwin em que este refere 
a necessidade de mão de obra negra para o crescimento da econo-
mia e da construção dos EUA explicando depois que os negros já 
não são necessários e por isso abatíveis. Remata dizendo que todos 
os cadáveres começam agora a falar. Por eles falam figuras como 
H. Rap Brown, que, quando liderou o Student Nonviolent Coordi-
nating Committee, em 1967, foi preso na sequência de um discurso 
seu em que afirmou que a tarte de cerejas da América é a violência 
e que a violência faz parte da cultura americana.

Baldwin constata como, quando os brancos pegam em armas 
para reclamar a liberdade, isso é aplaudido. Quando um negro diz 
ou faz a mesma coisa é visto como um criminoso e tratado como 
tal e tudo é feito para fazer dele um mau negro, um exemplo a não 
seguir.

As críticas de Baldwin não se limitam à questão racial. São 
abrangentes, interpelam o suposto “sonho americano”. “O que 
estou a tentar dizer a este país, a nós, é que temos que saber isto, 
devemos compreender isto – nenhum outro país no mundo tem sido 
tão gordo e tão lustroso, tão seguro, tão alegre e tão irresponsável 

e tão morto. Nenhum outro país pode dar-se ao luxo de sonhar em 
ter um Plymouth e uma mulher e uma casa com vedação e com 
crianças crescendo em segurança para irem para a universidade 
tornar-se executivos e depois casar e ter o Plymouth e a casa e assim 
por diante. Muita gente não vive deste modo nem pode imaginar 
isso e não sabe que quando falamos de ‘democracia’ é a isto que nos 
referimos”.

Baldwin – e Peck – também tem resposta para quem pensa que a 
questão racial não deve estar sempre a ser discutida. Quando Bal-
dwin saiu dos EUA, quase sem dinheiro, foi com o sentimento de 
que era indiferente para onde ia. Sentia que nada de pior lhe podia 
acontecer do que viver nos EUA. Viver fora libertou-o do terror 
social em que vivia imerso, do medo de morrer, o qual não era uma 
paranóia sua, mas um perigo social visível na cara de cada polícia, 
de cada patrão, de toda a gente. 

O que I’m not your negro evidencia é que todas as nações ociden-
tais foram apanhadas numa mentira, a do seu pretenso humanismo. 
Para Baldwin, isso significa que a história destas não tem uma justi-
ficação moral, “que o Ocidente não tem autoridade moral”.

A prosperidade da América custou milhões de vidas. Na sua 
ignorância, na sua apatia moral, os beneficiários desta prosperidade 
não conseguem imaginar o preço que foi pago pelas suas vítimas. 
Não compreendem, por isso, a revolta daqueles cuja exploração foi 
a base da criação da riqueza americana.

A brutalidade é a fórmula para o declínio de um país, propôs 
Baldwin. O mesmo país que assassinou Martin Luther King [Bal-
dwin recebeu a notícia de mais uma vítima da brutalidade america-
na quando trabalhava numa biografia cinematográfica de Malcom 
X]. Mas nenhum país se pode manter pela força. 

A história do negro na América é a história da América. Não é 
uma história bonita. O que podemos fazer, pergunta Baldwin? Con-
fessa-se cansado; sabe que não vai ser bonito nem fácil. Acredita, 
porém, que se pode fazer com este país algo que não foi feito antes. 
Diz que estão na via errada porque pensam em termos de números. 
Diz que não são precisos números mas paixão. O american way of 
life falhou em fazer as pessoas felizes ou em fazer delas melhores 
pessoas. Diz que se persiste em acreditar nisto. A América elegeu 
o seu primeiro presidente negro em 2009. Em 2017 elegeu Donald 
Trump. I’m not your negro também dá respostas – e deixa ainda mais 
perguntas – sobre esta bipolaridade.
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caos e ordem, errância e personagens 
inquietas, empenhadas numa procura, 
preenchem as imagens dos westerns de John 
Sturges, demasiadas vezes considerado um 
realizador sem identidade nem estilo.
Em Gallup (Novo México), cenário im-
petuoso e dramático de Núpcias Trágicas 
(Pursued, 1947) e de Golpe de Misericórdia 
(Colorado Territory, 1949) de Raoul Walsh, 
inconfundível pelos seus grandiosos planal-
tos e singulares formações rochosas, John 
Sturges realiza um dos mais belos  westerns 
militares, A Fuga de Forte Bravo (Escape from 
Fort Bravo, 1953), juntamente com Vingança 
e Glória (Only the Valiant, 1951) de Gordon 
Douglas, filmado nesse mesmo local dois 
anos antes. Em 1965, Sturges realizará o úl-
timo western filmado neste espaço natural, A 
Batalha das Colinas do Whisky (The Hallelujah 
Trail), no qual, expandindo o espaço com o 
Cinerama, confiado ao fiel Robert Surtees 
(de quem se lembrará Eastwood), presta 
homenagem uma última vez a estes espaços 
amplos e poderosos.

Sturges ficciona o ambiente atribuindo-
lhe significados em função dos elementos 
narrativos: as grandes rochas podiam 
assumir a função de espaço fechado e hostil 
no ataque dos Apaches, ou o mesmo canyon, 
filmado de um ângulo diferente, enquadra

romanticamente a 
cena de amor entre 
o capitão William 
Holden e a bela e 
traiçoeira Eleanor 
Parker. Esta utiliza-
ção narrativa e 

não decorativa da paisagem ressoa também 
no carácter do protagonista, o capitão da 
Cavalaria, eficiente e cínico (“A causa justa 
é a de quem ganha”), mas vulnerável diante 
dos olhares lânguidos e das formas suaves 
da bela Eleanor Parker, implacável e duro 
com os prisioneiros (com os quais deve ter 
um comportamente exemplar), mas aten-
cioso e afectuoso com as rosas que delica-
damente cultiva no jardim, nas traseiras de 
sua casa: uma visão clara sobre o desejo que 
marca um coração despido e disponível, que 
se enche com a aparição da mulher que se 
apaixonará por ele, traindo-o. De resto, é 
sempre no conflito que os dois amantes se 
podem reconciliar, durante o cerco, filma-
do na rochosa Death Valley, onde o silvo 
angustiante das flechas ressoa no silêncio 
do deserto, deserto de palavras, deserto 
de convenções e decepções (no deserto da 
moral emerge apenas a nudez do amor), e 

Nomos
Logos

[ e n s a i o ]

A questão 
central não é 

saber se Sturges 
é um autor ou 

não. Basta-nos 
saber (e podemos 

vê-lo) que filma 
com carácter, e 

sobretudo que 
equilibra o juízo 

para entender 
a essência dos 

seus westerns, 
cuja figura está 
contida, como 
um manifesto, 

em Os sete 
magníficos.

de TONI D’ANGELA

laços de sangue e laços civis, sobretudo, de divisões: norte e sul irão com-
bater em conjunto os peles vermelhas.

As marcas desta assinatura de Sturges, 
que dão forma aos seus westerns, reconhe-
cem-se também em Duelo na cidade fantasma 
(The Law and Jake Wade, 1958). Sturges fil-
ma os seus westerns nos mesmos lugares: O 
sexto homem (Backlash, 1956), Duelo de fogo 
(Gunfight at the O.K. Corral, 1957), O último 
comboio de Gun Hill (Last train from Gun Hill, 
1959), filmados em Sonoita e Old Tucson 
no Arizona, lugares com uma vegetação 
despida que, na narrativa e olhar de Sturges, 
criam um décor extremamente dramático; 
já Death Valley, espaço de cerco no western 
militar com Holden, em Duelo torna-se sur-
real e fantasmagórico. Mas, o início (como 
o de O último comboio de Gun Hill) apresen-
tava imagens de uma natureza portentosa, 
com vastas montanhas cobertas de neve, 
imensidades protegidas por picos de tirar o 
fôlego. As paisagens são como esculturas e 
monumentos que acompanham a viagem do 
cavaleiro até à sua entrada na rua principal, 
silenciosa e deserta. Por entre as sombras, 
entra no escritório do xerife para libertar 
Clint (Richard Widmark), o criminoso 
encarcerado na cela e pronto para forca. Já 
ele, por outro lado, é Robert Taylor. O loiro 
e o moreno. A cidade acorda sob o sangren-
to ruído de tiros de pistola. Os dois fugitivos 
embrenham-se na natureza, escondidos en-
tre rochas lunares e pitorescas (Lone Pine, 
California). Clint e Jake (Taylor) trocam 
umas poucas frases e retomam a fuga até ao 
momento em que se separam num porten-
toso campo/contracampo, que finalmente 
afasta as duas personagens depois de as ter 
reunido na manhã violenta que interrompeu 
a pacífica calma da cidade que repousava 
sobre si mesma, rodeada pela natureza idí-
lica. Jake tinha mudado de vida há mais de 
um ano e apenas saldava uma dívida antiga 
(sinal, evidente, que ainda não ajustara 
completamente contas com o seu passado) 
e abandona novamente Clint, como já tinha 
acontecido antes. Jake está novamente 
sozinho, mergulhado na natureza como no 
início e mais uma vez entra na cidade, desta 
vez a sua. O esquema poderia ser AB/AB: 
natureza idílica e cidade calma, só que pelo 
meio está C: o assalto à prisão e o tiroteio. 
A cidade desta vez está já desperta e acolhe 
Jake saudando-o: é o marshal! Jake acomo-
da-se no seu posto e depois, entre porcela-
nas e cortinas, à mesa com a sua noiva, bem 
vestido, mas abalado pelo temor, é o próprio 
Clint, depois de libertado, que não o liber-
tará da dúvida lacerante, catapultando-o 
de novo para a dimensão da acção, para a 
terminar de uma vez por todas com Clint e 
o seu passado sombrio.

Sturges constrói um itinerário geo-psico-
lógico cheio de duelos e dificuldades, fugas 
e assaltos de índios,  uma anábase ao con-
trário, um retorno ao passado que culmina 
no confronto fratricida na cidade morta, 
pena que Jake Wade tem de pagar por se 
ter passado para o lado da Lei, lei assente 
de forma deslumbrante nos espaços aórgi-
cos da land que são percorridos ao longo 
do filme, no fundo das gargantas estreitas 
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onde ressoam os disparos das armas, sinal 
de uma racionalidade ou de uma humani-
dade bizarra. O duelo é fratricida, como é 
frequente nos westerns dos anos 50 (Winches-
ter 73, A bela e o renegado, A lança quebrada), 
porque o fora-da-lei é ainda o alter ego do 
marshal: Jake liberta Clint da prisão e este, 
quando as posições se invertem e depois do 
espectacular e inesperado resvalar de Jake 
pela ravina, recaptura-o na sua tentativa 
de fuga porque, conhecendo-o, sabia bem 
como ele pensava e agia.

Na origem do seu acordo de criminosos 
esteve a guerra, o gigante e duro como o 
aço Widmark e o esfíngico Taylor eram 
soldados, treinados na guerrilha de frontei-
ra, nos assaltos brutais e ataques desones-
tos, mas, como observa Clint, antes a Lei 
recompensava-os com medalhas, mas, uma 
vez terminada a guerra, para disciplinar e 
canalizar a energia garantindo o monopólio 
da violência, decidiu puni-los. A Lei estava 
ausente nos espaços naturais, mas estava 
também ausente na guerra civil e mantém-
se inexistente na ghost town do final, entre 
natureza e cultura, cercada por índios. 
Esta frente comum, no entanto, não esbate 
divisões, mesmo porque em A fuga de Fort 
Bravo a discórdia era devida a princípios 
(unionistas e sulistas), enquanto, neste caso, 
é gerada pelo dinheiro, bem como pelas 
pulsões secretas que dão forma à relação de 
amizade entre Clint e Jake.

Como no anterior A fuga de Fort Bravo, a 
natureza assume, de quando em quando e 
em função do desenvolvimento da narrati-
va, um significado diferente: o idílio inicial 
transforma-se com a aspereza das monta-
nhas rochosas, selvagens e inóspitas que 
compõem o espaço atravessado por aquele 
grupo heterogéneo de viajantes em direcção 
à cidade fantasma, um espaço em que emer-
ge a terrível verdade: o passado criminoso 
de Jake.

A resolução, depois de repelido o assalto 
dos índios, é levada ao limite (amizade/ini-
mizade): a pistola de Jake, enterrada um ano 
antes na bolsa cheia de dinheiro de Clint, 
irá disparar novamente ou não? Num duelo 
de tiros, orquestrado pelo enquadramento 
de Sturges, no qual  Richard Widmark, de-
pois do seu encontro fratricida com Robert 
Wagner em A lança quebrada, leva a pior, 
deixando o futuro a Robert Taylor, ou talvez 
a Kirk Douglas, o actor que melhor expri-
mia nos anos 50, sem tiques, a espessura 
psicológica, o trabalho interior de persona-
gens dilaceradas, despedaçadas, divididas. 
Richard Widmark encarna mais as caracte-
rísticas de violência e sadismo dos westerns 
desta década: tinha vencido o duelo anterior 
num filme de Sturges, que se travava com o 
pai em O sexto homem e neste Duelo na cida-
de fantasma o valentão Henry Silva conta à 
mulher de Jake como o  pai deste, pastor, o 
espancava e que por isso teve de o matar.

As relações parentais atravessam os wes-
terns destes anos e tratam o relacionamento 
pai-filho em termos antagónicos, muitas ve-
zes fazendo um devorar o outro e vice-versa, 
como em Almas em fúria, Sob o signo do mal, 
A lança quebrada, O homem que veio de longe, 

ou O sexto homem. Neste filme, em que Stur-
ges mistura o western com o policial, Dick 
Widmark está envolvido numa investigação 
para encontrar o homem que ao ter abando-
nado um pequeno grupo de soldados duran-
te um cerco deixou o seu padrasto morrer, o 
que se tornará uma procura sobre a origem 
e significado do nome do Pai. Um caminho 
no final do qual Widmark se libertará da 
obsessão e do fantasma de um pai terrível, 
uma vez mais um magnífico John McIntire, 
já pai-padrão em Sob o signo do mal. Mas 
Widmark escava ainda um pouco mais, 
não em busca do ouro escondido – como 
lhe censuram muitas das personagens que 
encontra na sua demanda – mas em busca 
de si próprio. Sempre um cerco, como em A 
fuga de Forte Bravo, Duelo na cidade fantasma 
e em O último comboio de Gun Hill, só que 
desta vez o cerco diegético está na origem 
da narração e não produz entendimento 
mas antagonismo: a mulher procura o ouro 
desaparecido durante o massacre, enquanto 
Widmark procura o sexto homem que esca-
pou. E, no final do filme, não se saberá se as 
duas personagens se voltarão a cruzar.

Notável neste filme é desde logo o pri-
meiro duelo, o tiroteio no espaço aberto que 
culmina sobre as rochas acidentadas das 
Tucson Mountains, na colina rochosa onde 
Anthony Mann ambientou, em 1950, o due-
lo final entre os irmãos em Winchester 73, 

onde os dois homens, entre as rochas, para 
lutarem deviam usar o seu corpo em vez de 
se enfrentarem rapidamente a descoberto, 
aumentando o grau de emoção e tensão 
através de uma lição das coisas, uma fisica-
lidade típica de Mann que coloca em cena 
um confronto íntimo entre homem e ho-
mem, entre homem e natureza, da natureza 
do homem que é homem da Natureza. Uma 
fisicalidade emotiva que envolve também o 
espectador e que John Sturges fez sua nesta 
sequência onde Richard Widmark, sob fogo 
de um atirador à espera, salta do cavalo, 
evitando o meio do tiroteio (um gesto súbito 
tão surpreendente como o deslizamento de 
Robert Taylor em Duelo na cidade fantasma), 
sobe e atira contra o homem da espingarda. 
Conhecedor da topografia (num mesmo 
enquadramento composto em plano ameri-
cano e grande plano, que abarca, ao mesmo 
tempo, Widmark e o atirador colocado na 
colina atrás dele) de um cinema equilibra-
do que conta uma história mostrando os 
espaços na sua fisicalidade (seja o atirador 
à espera no início como o “quartiere” me-
xicano da cidade no final), que, por vezes, 
o desenvolvimento psicológico das perso-
nagens investe de significados com os seus 
sentimentos. Entre os restos queimados, 
Widmark, que no início procurava indícios 
da sua origem, sempre imerso numa arqui-
tectura singular e fragmentada, encontra, 

John 
Sturges

19



ARGUMENTO N157 BOLETIM CINE CLUBE VISEU[ e n s a i o ]

no final, a sua resposta sob as abóbadas 
espanholas da memória, abandonando, por 
fim, as ruínas. 

Mas o desentendimento pai-filho tam-
bém articula O último comboio de Gun Hill, 
um dos westerns mais belos de Sturges, com 
Kirk Douglas e Anthony Quinn.

Um bosque, um curso de água quase 
com nenufares, homens entre os galhos das 
árvores. Os primeiros elementos de enqua-
dramento balístico de Sturges são reconhe-
cíveis. Mas o genérico inicial em serapilhei-
ra e a vegetação fria mudam bruscamente 
o significado, criando o lugar da violência 
mais bruta e animalesca: uma mulher índia 
é violada e assassinada por dois jovens em 
busca de emoção e divertimento. É a mulher 
do marshal Kirk Douglas. O jovem filho do 
papá, frustrado porque ignora as expectati-
vas igualmente cruéis do pai, o rei do gado 
Tony Quinn, criatura mítica que funda o 
seu império sobre o seu arbítrio e vontade, 
criando o húmus no qual cresce a erva da-
ninha do filho impotente. O Pai é o Senhor 
temível e dominador, omnipotente, como 
em Almas em fúria (Le furie, 1950) ou A 
lança quebrada (Broken lance, 1954), mas ao 
mesmo tempo, fecha os olhos às fraquezas 
do filho na esperança que ele se faça depois, 
como no Ousadia (Vengeance valley, 1951). 
A conflitualidade e a violência germinam 
já no inferno dos clãs familiares. É contra 
esses vínculos atávicos, primordiais, de 
clãs, que urge a acção impessoal e racional 
do marshal, sozinho contra todos, contra 
uma cidade inteira, organizada em torno 
dos interesses do pai-patrão e dos mais 
baixos preconceitos raciais (“Quem mata 
uma índia recebe um prémio”). Sturges 
exaspera a solidão do herói de O comboio 
apitou três vezes (High noon, 1952) e, pelo 
menos em parte, a de Jimmy Cagney em O 
fugitivo (Run for cover, 1955). O herói não re-

presenta a comunidade, porque esta é uma 
totalidade fechada sobre si mesma, amon-
toada, abarrotada, sem fora, subterrada na 
dialéctica servo-patrão, como o cattle king 
que por um lado exerce o seu poder sobre 
o filho e por outro precisa da sua fraqueza, 
de que depende para mostrar a sua força, 
e, de facto, quando a amante lhe tira o seu 
apoio, Quinn entra em crise, vacila. Desta 
cidade, Sturges mostra todos os ângulos, 
vistas, telhados, salas dos fundos e rostos 
que esperam a cena de sangue. Topologia do 
cancro (como em Falsa justiça, Silver Lode de 
1954, de Dwan), com disparos de baixo para 
cima e de cima para baixo.

Mais uma vez, o herói está sob o cerco. 
Kirk Douglas está lá em cima, no quarto 
onde se trancou com o filho homícida de 
Quinn, enquanto em baixo estão todos os 
bravos cidadãos, engolidos pelas ligações 
familiares e pelas relações mesquinhas que 
devoraram já qualquer ideia de comunidade 
e de relacionamento. O marshal é o herói 
não porque se encarregou de renovar a or-
dem dando um novo alento à comunidade, 
como em A paixão dos fortes (My darling Cle-
mentine, 1946), mas porque quebra a inércia 
destes vínculos de clã graças aos quais o big 
man domina a cidade e o condado. A espada 
que Kirk Douglas traz ao mundo corta o 
cordão carismático para abrir o horizonte 
da razão.

Vínculos de clã superados apenas par-
cialmente em Duelo de fogo, com sequências 
abertas e de cores esplêndidas: o amarelo 
e cor de laranja das pastagens e o verde do 
bosque, espaço da violência carnal em O 
último comboio de Gun Hill e, aqui, cenário 
romântico onde Wyatt Earp (Burt Lencas-
ter) corteja a bela jogadora de póquer.

A famosa luta infernal é anunciada por 
sinais premonitórios: os boot hills espalha-
dos pelas imagens do filme, o arame farpa-

do, as alusões die-
géticas ao conflito 
com os índios (o 
marshal é obrigado 
pelos homens a en-
frentar alguns peles 
vermelhas rebeldes) 
e as referências ao 
turbulento ciclo do 
gado (objecto de 
mimése no filme). E 
termina, em pleno, 
depois de colocada 
em cena a inércia e 
resistência obstinada 
dos preconceitos e 
vínculos irracionais 
que desencadearam 
antes o lynch – do 
qual “Doc” Holly-
day (Kirk Douglas) 
escapa graças à aju-
da do marshal, que 
para o salvar e evitar 
o odioso linchamen-
to teve de infringir 
a lei – e depois da 
violência do clã 
Clanton, finalmente

derrotado na espectacular e tensa luta em 
O.K.Corral, como de costume em Sturges 
organizada estrategicamente, com uma 
manobra militar toponomicamente recons-
truida com tiros precisos. Sacrificados serão 
sobretudo os jovens, tanto de um lado como 
do outro. Mas o próprio Earp age mais em 
nome do orgulho (para vingar a morte do 
irmão mais novo) que por princípios impes-
soais, ao contrário do marshal de O último 
comboio de Gun Hill.

Assim, encontramos ainda caos e or-
dem numa dialéctica não completamente 
recomposta em Duelo de morte (The Hour 
of the Gun, 1967), novamente com Earp 
e Hollyday. O logos retorna ao nomos e 
Sturges mostra o backstreet do Mito. Mas 
mesmo no filme de 1957, o representante da 
lei foge para o intérieur; enquanto o deraciné 
persevera no seu ser-para-a-morte, numa 
narração embelezada assente na solidez 
de Burt Lencaster e de um Kirk Douglas 
vibrante e intenso, suspenso entre  A cami-
nho da forca (Along the great divide, 1951) e 
A vida apaixonada de Vincent Van Gogh (Lust 
for life, 1956). Onde o marshal é tudo o que 
o outro não é, e, talvez, a atração que sente 
pelo maldito dandy deriva precisamente 
do desejo de experimentar uma alteridade 
em relação à identidade canónica do seu 
ser um representante da lei, com auréloa, 
puritano e intrasigente (de facto, depois do 
duelo final deixará cair o distintivo para 
abandonar a violência e conseguir a mulher 
amada, uma jogadora de poker como 
“Doc”: uma sublimação? Uma substituição? 
Uma metonímia-metáfora?); o cavalheiro 
da Georgia, ex-dentista, pelo contrário, é 
um homem inquieto, com os dias contados 
como lhe repete obsessivamente a mulher, 
com a qual tem uma relação de amor-ódio, 
mas ele também é tudo o que o outro não 
é. Dois homens de palavra, sem retórica e 
sem origens comuns, mas que se encontra-
ram. Amizade viril, talvez, na acepção mais 
original: a grega.

A toponomástica Sturges, o seu cinema 
balístico, mesmo que Tullio Kezich não 
o tenha compreendido, é parodiado pelo 
próprio Sturges em A Batalha das colinas 
do whisky (The Hallelujah Trail,1965), que 
na abertura apresenta imagens da land 
verdejante e selvagem: montanhas, vales 
grandiosos, planaltos, penhascos  de arenito 
vermelho, pradarias de sonho, muitos deles 
perdidos ao longo do caminho para a Terra 
prometida, onde os índios, como os hebreus 
prussianos de que fala Marx na Questão 
Hebraica, se tornaram bons cidadãos só por-
que obedecem a uma única lei, a do homem 
branco. Em plenos anos 60, década de crise 
manifesta do género, Sturges inscreve a 
sua comédia western (no ano anterior tanto 
Daves como Mann tinham filmado) entre 
a “Batalha de Dodge City” de O grande 
combate (Cheyenne Autumn, 1964) de Ford e 
Balada do Deserto (The Ballad of cable Hogue, 
1970) de Peckinpah, citando por um lado 
o património cultural e iconográfico do 
género (caravana, cavalaria e índios) e, por 
outro, o seu próprio sentido de equilíbrio 
mas, desta vez, para o reinscrever em ter-
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mos cómico-paródia, deformando-o, até  
tornar incongruentes e cómicas algumas 
convenções típicas do western e alguns dos 
seus signos, incluindo o actor Burt Lancas-
ter, encorpado e atlético, no papel de bobo, 
malgré lui, coronel de Cavalaria à mercê de 
sufragistas pias. Em particular a cena da 
“Batalha das colinas”, que Sturges filma de 
uma forma portentosa mas que é a exacta 
antítese do seu modelo de cinema geomé-
trico. Oito linhas de acção distintas entre si 
constituídas por grupos de soldados, mu-
lheres, civis e índios, numa tempestade de 
areia, convergem, sem o saber, para o mes-
mo ponto de encontro, apesar dos planos do 
coronel e dos índios: o comboio carregado 
de whisky, três linhas separadas de índios 
à procura da “água louca”, o comboio car-
regado de whisky, a milícia de cidadãos de 
Denver formada para interceptar e proteger 
o whisky, as mulheres proibicionistas que 
querem destruir a caravana, duas esquadras 
de cavalaria que defendem as mulheres e o 
comboio. Um caos que assume a forma da 
tempestade de areia, suporte material de 
uma indeterminação que, no entanto, atra-
vessa o western na crise (de transformação), 
anúncio de uma nova categoria de visibi-
lidade não mais cristalina, mas envolta no 
véu nebuloso, típico de um estilo pitoresco, 
pós-clássico, mesmo barroco, que dissolve 
qualquer toponomástica para deixar espaço 
ao emaranhado de massas heterogéneas, 
como na batalha caótica do filme (com os 
antagonismos de classe entre os grevistas do 
comboio e o proprietário).

Mas antes de levar essa parábola ao seu 
cinema western, Sturges estilizou a sua ba-
lística, transformando-a em acrobacia (que 
tem pelo menos um precedente nos saltos 
de Tormenta ao sol (Thunder in the sun, 1959) 
no seu western mais famoso: Os sete magnífi-
cos (The magnificent seven, 1960).

Lawrence dizia que o Mundo Novo tinha 
criado, ou pelo menos anunciado, dois tipos 
de homem: de um lado os comerciantes à 
Benjamin Franklin, representante ameri-
cano da ética do trabalho, e do outro lado, 
as vozes poderosas e genuínas à Whitman, 
sinal de uma nova e mais poderosa huma-
nidade. Mas, os sete mercenários do western 
sturgiano inscrevem-se nos interstícios, nos 
limites ausentes, no limiar entre a triste 
realidade do tornar-se mercadoria do mun-
do ou do tornar-se mundo da mercadoria 
(capitalismo, comerciantes: coté Franklin) 
e a promessa de uma humanidade nova e 
refundada sobre o signo-sonho de Jeffer-
son e dos farmers (coté Whitman ou Wagon 
Master/Caravana perdida). Terra de ninguém, 
limbo, lugar de errância e solidão, margem 
extrema (a história é colocada na fronteira 
mexicana), onde vagueia, ainda errando, 
Ethan Edwards e o sepulto Tom Doniphon: 
as boot hills são constantes em Sturges. Os 
mercenários são rejeitados, excluídos do 
processo de desenvolvimento e civilização 
do Oeste. Depois do comboio fazer a sua 
irrupção e de Wyatt Earp limpar o espaço 
selvagem sem lei (Chris/Yul Brinner vem de 
Dodge City e Vin/Steve McQueen de Tom-
bstone: as cidades organizadas por marshals, 

até no western sturgiano de 1957), não existia 
mais lugar para eles, ficaram na margem, 
no extremo, numa condição de exílio, à de-
riva, sem contrato, samurais desocupados, 
vagabundos, sem dinheiro para pagar um 
quarto, humilhados quando aceitam fazer 
de empregados de balcão ou rachar lenha 
por um prato de feijões.

Já os fragmentos da arquitectura espa-
nhola de Backlash e Gunfight no O.K. Corral 
indicavam o caminho do México e da 
fronteira, onde Sturges pouco a pouco se co-
locou (sobretudo em The Hour of the Gun e o 
último Joe Kidd), extremando personagens e 
convenções, esticando ao máximo, tenden-
do ao limite estilos e topoi do género: para 
além de Os sete magníficos, encontramos de 
um lado o neo-western de Sam Peckinpah 
que, vindo do interior do género, o realça, e 
do outro a estranha besta do spaghetti-wes-
tern, o “irco-cervo”, ciciaro madrileno a que 
falta sobretudo a regra secreta do western 
enunciada por Marzio Pieri1, isto é, o equilí-
brio dinâmico, enquanto, como disse o pró-
prio Leone, o western-spaghetti é construído 
para atrair a atenção dos espectadores do 
início ao fim, com cenas decisivas perma-
nentes, com pontos de tensão contínua: «o 
fraco sucesso dos western italianos deve-se 
ao modo indiscreto da sua exploração, ao 
abuso senil de condimentos para um públi-
co subdesenvolvido (o Western, respeita o 
seu público»2. O western-spaghetti é só efeito, 
uma forma de abandono, uma droga, um 
excitante que apenas requer uma cómoda (e 
burguesa) concentração interior, um lazer, 
é a exaltação do sentimento por trás do qual 
o objecto estético desaparece, enquanto o 
Western, o filme western, é uma obra de arte 
que tem valor por si mesma, que implica um 
modo de conhecer por parte de quem o usu-
frui, e ao mesmo tempo, acolhe e deixa agir 
sobre si os valores disponíveis na obra.

O filme, como se sabe inspirado em Os 
sete Samurais, começa ainda sob o signo 
dos preconceitos raciais (alguns cidadãos 

“respeitáveis”, armados até aos dentes, não 
querem que o velho índio, conhecido por to-
dos na cidade, seja sepultado no cemitério), 
que alongam a sombra sinistra sobre boot 
hill. Imediatamente, Chris e Vin, gingando e 
caminhando, entediados, entram em acção, 
não para fazerem uma boa acção, mas para 
gastarem energia. Porque o fazem? Porque 
arriscam a vida para sepultarem um velho 
índio que nem conheciam? A resposta está 
no cinema de Peckimpah: Why not? Pela 
mesma razão aceitam a magra recompensa 
dada pelos camponeses mexicanos oprimi-
dos pelo cruel Eli Wallach. Melhor do que 
apodrecer numa mercearia, a rachar lenha 
ou a apanhar pó. Até o velho de 80 anos da 
vila mexicana procura um pouco de acção 
como diversão. Depois do primeiro assalto 
do bandido Calvera (Wallach) repelido, 
Vin e um camponês conversam sobre o que 
aconteceu.

— Camponês: “Eu tenho medo, sabe?”
— Vin: “Sim. Quase que preferia deixar a 

colheita para Calvera, hã?”
— Camponês: “Sim e não. Sim, quando 

penso no que poderiam fazer. Não, quando 
me lembro do que senti esta manhã, en-
quanto fugia de nós. Porra, é um sentimento 
pelo qual vale a pena morrer. Você já sentiu 
algo assim?”

— Vin: “Não,... há muito tempo. Tenho 
inveja de ti”.

Como as personagens de Sam Peckinpah, 
mercenários e até camponeses manifestam 
um desejo vital de descarregar energia, não 
para viver, ou viver melhor, mas, de fato, 
para experimentar esta sensação de vida 
maior, e por ela o camponês está disponível 
para perder a vida. 

O ser um western terminal dizem-no a 
data (1960) e a situação narrativa, que neste 
caso é intertextualmente retomada, citada 
e distorcida pelo mesmo Sturges em A Ba-
talha das colinas do whisky: a comunidade no 
western “sério” tem como problema liber-
tar-se da opressão violenta para gozar de 
liberdade, enquanto no western “paródia” o 
problema de Denver era arranjar galões de 
whisky para o inverno; em Os sete magníficos 
os camponeses pedem conselho ao velho 
sábio do povo que os incita à luta, em A 
Batalha das colinas do whisky os mineiros de 
garganta seca confiam no oráculo do povoa-

O QUE STURGES FAZ É COLOCAR EM CENA
A INTERRUPÇÃO DO MITO A PARTIR DE DENTRO, 
COMPLETAR E ACABAR COM O PRÓPRIO MITO, 
RECORRENDO AOS SEUS MEIOS MAIS EXTREMADOS. 
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é um camponês, tinha desabafado com os 
seus companheiros de aventura: os homens 
com a pistola como nos reduziram os cam-
poneses: Calvera e vocês! Então, por que 
razão Chris e os outros profissionais pisto-
leiros voltam para libertar a vila mexicana? 
A escolha surge sob a forma de cerco, um 
desafio em si mesmo, de homens que estão a 
fazer uma viagem no final da noite. Qual é a 
diferença entre os sete mercenários e Calve-
ra? Talvez a honra; ou, mais simplesmente, 
o desejo de dormir em lençóis limpos e de 
colocar as pistolas no prego. E, depois deste 
último trabalho, talvez Chris e Vin o façam 
– enquanto Leone lhes volta a colocar as 
armas nas mãos.

Em Wild Bunch, por outro lado, é pura 
dépense; certamente logo no início na dife-
rença que distingue o bando selvagem, dos 
canalhas que os esperam como abutres nos 
telhados, e não só na distância de foco que 
os separa, mas, definitivamente, entre o ban-
do selvagem de um lado e as carroças que os 
perseguem ou os animalescos soldados do 
generalíssimo mexicano do outro, a dife-
rença está, mais do que no código da luta, 
que diz respeito mais aos profissionais de 
Sturges e à sua honra, no próprio prazer da 
luta. Os quatro losers de Peckinpah são ain-
da mais velhos e os lençóis lavados jamais 
os terão visto; se não podem mais realizar 
grandes acções (os mercenários de Sturges 
pelo menos uma última grande acção fize-
ram), pelo menos aumentam a sua aposta 
colocando na mesa a sua própria vida.

Quanto aos profissionais de Brooks, eles 
sim, querem demarcar-se até à morte do 
bandido engravatado, do rico capitalista 
americano, do cornudo que compra as mu-
lheres. Como escreveu Tailleur, Os profissio-
nais é uma lição de moral na base da qual se 
pode ainda responder à questão: Who are the 
good guys? Who are the bad guys?

O código de honra dos mercenários de 
Sturges (o contrato é vinculativo para Cris, 
é a palavra dada que liga Earp a “Doc” 
Hollyday) pode, portanto, nos anos 60 
alongar-se numa moral que opõe a palavra 
dada dos profissionais de Brooks ou a des-
carga de prazer que dissipa as energias dos 
homens selvagens de Peckinpah.

De qualquer modo, em Sturges, ao 
contrário de um Leone, este levar ao limite 
é um estilo que cumpre o género sem o sa-
quear ou destruir, em particular neste canto 
do cisne dos gunmen, o filme mais autobio-
gráfico do realizador. 

De Sturges foi escrito que era um ci-
neasta prolífico, que fazia uma direcção de 
actores viva e precisa e, acima de tudo, que 
chamou a atenção por «un emploi judicieux 
de l’espace et de la coleur, et un sens de la 
stratégie qui fai de ses combats des modèles 
du genre(…) Cinéaste inventif, metteur en 
images talenteux, les thèmes n’affleurent 
pas chez lui avec la persistance propre à un 
auteur»3. O elogio tem implícita uma reser-
va («relative absence de vision d’auteur»). 
Não se trata de fazer uma defesa do realiza-
dor, nem de forçar a sua entrada no panteão 
dos autores americanos. No entanto, em 
primeiro lugar, podemos encontrar “temas” 

no western de Sturges, a partir do conflito 
caos/ordem, da tensão entre o duty (seja ele 
privado como o de Widmark em O sexto 
homem ou público como o de Wyatt Earp) 
e o intérieur (a mulher que pede ao pisto-
leiro que deixe essa vida; e mesmo a jovem 
mexicana que faz Buchholz abandonar essa 
vida), ou a situação narrativa do cerco que 
permeia toda a estrutura narrativa do filme 
(e de muitos outros westerns, como Vingança 
e Glória ou A revolta dos Apaches, onde o 
cerco, quando aperta, purga preconceitos e 
fantasmas, revelando uma nova natureza): 
o cerco súbito e repelido de Calvera/o cerco 
interior que o impele a voltar atrás contra 
qualquer lógica/o cerco que fazem suportar 
a Calvera libertando a aldeia; em segundo 
lugar, a questão da temática é uma falsa 
questão ou pelo menos uma questão mal co-
locada: não basta identificar «as constantes, 
as obsessões num cineasta para o defenir 
como “autor”», caso contrário arrisca-se a 
«um fenómeno de amplificação da noção 
de autor»4 «alargar a qualificação de autor 
significa desvalorizá-la»5. A questão central 
não é a de saber se Sturges é um autor ou 
não, basta-nos saber (e podemos vê-lo) 
que é alguém que filma com carácter mas, 
sobretudo, com equilíbrio nos seus juízos, 
para entender a essência ou o carácter dos 
seus westerns, cuja figura está contida, como 
um manifesto, em Os sete magníficos, e em 
particular no virtuosismo que manifesta.

Com este filme Sturges revela-se clara-
mente um virtuoso, no sentido maquiavéli-
co, do qual Hannah Arendt tanto falou. A 
virtude é a acção excelente do homem que 
aproveita as oportunidades desenvolvidas 
antes dele pela fortuna, os limites dos estú-
dios, por exemplo. Distingui-lo do artista 
como John Ford, não é um juízo de valor, 
mas, de facto, uma observação que articula 
e sinaliza não uma oposição, mas uma dife-
rença: Sturges, como os seus mercenários, 
é um artista que se destaca no virtuosismo, 
exactamente como os seus habilidosos gun-
men. A habilidade de William Holden para 
capturar os fugitivos, o salto atlético no ca-
valo de Widmark, o tiro infalível de “Doc” 
Hollyday, o deslizamento na garganta de 
Taylor, tornam as suas figuras as mais exem-
plares no profissionalismo técnico dos sete 
mercenários, no seu virtuosismo. Virtuosi-
dade de execução, perfeição da execução, 
balística do magnífico John Sturges.

Tradução CCV.

1. Cfr. Marzio Pieri, Discorso sul Western, cit., 
p. 13, nota 15.

2. Ibidem.
3. Patrick Bureau, John Sturges, in Raymond 

Bellour (a cura di), Le Western, cit., pp.
283-284.

4. Cfr. Il cinema americano, i suoi autori e la
nostra politica in discussione, Conversazione 
di Jean-André Fieschi, Jean-Louis Comolli, 
Michel Mardore, André Téchiné, Gérard Guégan, 
Claude Ollier, in Antoine de Baecque (a cura  
di), La politica degli autori. Seconda parte:
i testi, Roma, minimum fax, 2003, pp. 108-109

5. Ivi, p. 110.

do, um palerma e um bêbado de primeiríssi-
ma categoria.

Terminal também porque desmistifica o 
gunman, desconstrói o Mito, interrompe o 
regime, seja o narrativo (o mythos é narrati-
vo) seja o ideológico (que deforma a realida-
de), e que, pelo contrário, Leone, de forma 
anacrónica e reaccionária, revitaliza. Os 
verdadeiros artistas, dizia Gustave Courbet, 
são aqueles que retomam uma época preci-
samente no ponto a que a mesma tinha sido 
conduzida antes (como Peckinpah): voltar 
atrás, revitalizar o Mito como faz Leone, é 
o mesmo que não fazer nada, é agir em pura 
perda. Como novamente diz Courbet: é não 
ter compreendido nada, nem nada ter apro-
veitado dos ensinamentos do passado.

Sturges, pelo contrário, conhece o passa-
do e interrompe o mito mostrando ao jovem 
aprendiz de gunman Horst Buchholz, e ao 
espectador (de 1960), que os pistoleiros são 
vagabundos, bêbados, que não podem pagar 
um quarto, de tal forma presos a delírios 
que, mesmo desertores, se lançam para o 
meio do campo de batalha, como o tremen-
do Robert Vaughn, maldito como Glenn 
Ford de A vida ou a morte (The fastest gun 
alive, 1956); são homens solitários, sem casa, 
sem família, que têm medo e que morrem 
como os outros. E ao aspirante a samurai, 
que como o espectador se alimenta ingenua-
mente de mitos, diz-lhe o veterano Chris: 
“não há nada de particularmente heróico” 
neste trabalho. O que Sturges faz é colocar 
em cena a interrupção do Mito a partir de 
dentro, completar e acabar com o próprio 
Mito, recorrendo aos seus meios mais extre-
mados. Essa interrupção abre duas possibi-
lidades: a de Peckinpah e a de Leone.

Peckinpah, no seu The Wild Bunch (A qua-
drilha selvagem, 1969), irá lançar os quatro 
desperados contra a manada bestial, para 
libertar os fluxos de energia, estremecer 
uma última vez, alegrar-se perante a morte, 
no limite do excesso. Sergio Leone, pelo 
contrário, irá estilizar de forma fortuita 
e espectacular só os aspectos exteriores 
deste virtuosismo sturgiano, o seu levar ao 
limite (nos seus duelos mais teatrais que 
cinematográficos), fazendo um estilo. Na 
verdade, nos anos 60 abre-se ainda uma 
terceira possibilidade, a de Os profissionais 
(The professionals, 1966) de Brooks, ambien-
tado significativamente no México, como os 
filmes de Sturges e Peckinpah. Mas é outro 
o limes, nos westerns de Sturges, Brooks e Pe-
ckinpah, onde falta ainda e sempre o logos, 
o homem não vale nada: poblacion chatarra, 
como se diz. As populações sofredoras 
(como os camponeses mexicanos) são aban-
donadas ao seu destino de seca, fome, cri-
minalidade, violência, repressão. É por isso 
que Calvera, quando tem ocasião não mata 
os gringos, por motivos práticos: para não 
ter problemas no Norte, para lá da fronteira, 
quando os mexicanos os podem matar às 
carradas. Mas os gringos, pistoleiros cínicos, 
regressam à vila e a custo da própria vida, 
sem nada a ganhar, libertam-no. Incrédulo 
e moribundo, Calvera pergunta-se: porquê? 
Porquê? Pouco antes o aspirante a gunman, 
que odeia os camponeses porque ele próprio 
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juan cavia nasceu na argentina. Aos 
10 anos de idade, começou a ter aulas com o 
professor Carlos Pedrazzini, que fez incidir 
os seus estudos sobre a anatomia humana, 
perspectiva e síntese, para depois se concen-
trar mais profundamente sobre a narrativa. 
Estudou cinema e trabalhou como storyboar-
der e concept designer para algumas produto-
ras de publicidade. Actualmente, trabalha 
como director de arte para cinema e publici-
dade, e destaca-se a sua participação como 
set designer em El secreto de sus ojos (2009), 
premiado com óscar de melhor filme estran-
geiro. Como ilustrador, em co-autoria com 
Filipe Melo, criou a saga “Dog Mendonça e 
Pizzaboy”, a novela gráfica “Os Vampiros”, 
e o mais recente “Comer Beber”.
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