FllME
EM ESTREIA:
O CINEMA
O cinema português ainda não tem necessidade de si
próprio.
O cinema português ainda é um anti-anti-cinema.
Como em todos os Novos Cinemas e descendentes em
todos os países, houve alguns dos filmes portugueses que
o queriam ser que não só deixaram ficar as coisas como
estavam, como envelheceram o Cinema Novo internacional
e descendentes.
O Novíssimo Cinema português é antiquíssimo.
O sucessor do Cinema Novo português ainda não
aprendeu a dar subsídios.
A Tobis continua, e o Cinema português descontinua,
sem contudo ser descontinuamente criativo.
O ritmo e os interesses históricos do cinema português
não são muito diferentes de "Filmar, sim, mas devagar".
Depois de D. Sebastião, o Sebastianismo entrou enfim,
embora 50 anos mais tarde do que em outros países, como
vem sendo hábito, no cinema português.
O cinema português parece ainda debater-se nas contradições da organização sonoro-visual quotidiana de Antigo
Regime, embora várias tentativas tenham sido feitas em
sentido contrário.
A sonoridade dos filmes portugueses continua, em boa
ortodoxia técnica, a estar atrasada em relação à imagem dos
mesmos.
O cinema português ainda é um anti-anti-anti-anti·anti-anti-cinema (quantos "anti"? é (um n. 0 de "anti")
par ou (um cinema) ímpar?
Ainda não apareceu um filme português que filmasse as
salas de projecção dos filmes portugueses. Não há dinheiro
nem tempo para isso.
Ainda não apareceu nenhum filme português que tentasse ser Não-Cinema. Pelo contrário h9uve muitos, além
dos que tentaram ser cinema, que tentaram não ser cinema.
A partir da implacável lógica de que o cinema português
terá futuro só se tiver passado, e terá passado se tiver um
presente de referência, muitos cineastas portugueses escolheram deixar para o futuro a construção do presente, já
que o presente presente tem que servir, de momento, de
futuro daquele passado a construir, segundo eles, agora,
para que o futuro (e o presente) se possa construir por sua
vez. Faz sentido. Mas não se fazem filmes presentes.
E, o que é mais grave, não se fazem em Portugal filmes
originalmente presunçosos, a exemplo de outros países.
Dos modelos estrangeiros copia-se, além do resto, uma
presunção estrangeira. Ao menos inventemos, à falta do
resto, uma presunção nacional.
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"Homenagem sem Óscar aos filmes 1' gueses que não se chegaram a realizar".

rr=---~

rr----

