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O cinema português está fracamente inserido no movimento cinematográfico internacional e, simultaneamente,
quase não tem autonomia em relação a este, daí que de
momento qualquer realce seu seja só comedidamente previsível, mesmo tendo em conta a retrospectiva organizada
em Beaubourg. Ou dito de outra forma: a sua inserção estética é frágil, se excluirmos os sucessos críticos pontuais no
estrangeiro de filmes como "TRÁS-OS-MONTES" de
António Reis, .de "RUINAS NO INTERIOR" de José Sá
Caetano, de "MANHÁ SUBMERSA" de Lauro António, de
"BOM POVO PORTUGUÊS" de Rui Simõ~s ou de "CERROMAIOR" de Luís Rocha e, também, porque não?, de "A
CULPA" de António Victorino d'Almeida. A retrospectiva
Manoel de Oliveira constituiu assim, tanto lá fora como cá
dentro, o único índice de cinema de autor, se se tomar em
conta que essa retrospectiva é mais verdadeira como tal
do que o sucesso relativamente artificial de "AMOR DE
PERDIÇÁO" ou de "FRANCISCA", pese a densidade
artística a não subestimar destes dois controversos mas fascinantes filmes. É, portanto, claramente pobre~.o. .balanço
artístico da cinematografia portuguesa oito ~U~6's após o
derrube do fascismo e consequente revolu~ . que entusiasmou o mundo, em especial, a juventude, .os intelectuais
e artistas de todos os quadrantes, particularmente no continente europeu. As condições de realização de um filme em
Portugal, em termos de competição artística internacional,
são ainda actualmente muito medíocres devido a razões conjunturais em que dominam três factores desfavoráveis,
como sejam: primo, a inexistência de uma indústria cinematográfica; secundo, a falta quase completa de produtores; e,
tertio, o monolitismo dos caciques culturais que presidem à
atribuição de subsídios por parte das· instituições quer esta·
tais como mecenáticas.
Igualmente, quanto à autonomia económica, social e
jurídica do cinema- português éla na prática quase não
existe, s~ se tiver em conta que o estado reduziu bastante o
auxüio financeiro aos filmes, que se passou de uma situação
de subemprego para outra de desemprego e que a Lei de
Cinema existente continua a não ser cumprida, sobretudo
no capítulo da obrigatoriedade mínima das salas de cinema
passarem fitas nacionais, consubstanciando este ambiente
geral uma cinematografia tendencialmente suicida- parafraseando Unamuno - , não industrializada, e com o mercado ditatorialmente ocupado pelos produtos fílmicos quase
sempre discutivelmente sofisticados de uma potência
83

estrangeira como os Estados Unidos da América. É neste
contexto que é importante um critério de prudência quanto
a previsões de excessivo realce da cinematografia portuguesa no contexto internacional. Só o facto dos cineastas se
escudarem quase sempre em obras literárias para apresentarem os seus projectos ao Conselho de Cinema, esse
órgão subtilmente censorial, prova como qualquer filme que
fale da actualidade portuguesa tem ínfimas hipóteses de
dar à luz sem passar pela contorsão da adaptação, traço
masoquista-passadista do actual cinema português, maioritariamente avesso a guiões originais. No entanto, há indícios de que a conjuntura poderá mudar num sentido de
emancipação estética e mesmo social do cinema português,
ultrapassando não sem dor arrastada, esta fase intermédia
poético-bucólica de um neo-oliveirismo recauchutadamente
desmonotonizado, sem dúvida que um eco esperto da dominância agrária da sociedade coimbrã-nortenho-alfacinha de
moral ainda predominantemente patriarcal, embora agora
encapotada, indícios de mudança, dizia, que se consubstanciam fundamentalmente em dois factores subjectivos
(para mais, o Lauro não é parvo e o Rui é esperto). O primeiro é a progressiva tomada de consciência dos cineastas
da periferia da geração 60, tomada de consciência de que os
seus aliados naturais se encontram sobretudo na geração 80
e não exclusivamente nos da geração 60, gangrenados estes
por disputas morais, reflexo distorcido dos compromissos
financeiros mais ou menos graves com os patriarcas fascistas que dirigiram a administração cinematográfica antes
do 25 de Abril, disputas morais agravadas pela fraca formação cultural (de um ponto de vista internacional e não
meramente nacional), fraca formação essa que, é certo, tem
explicação objectiva no dramático isolamento geográfico de
Portugal, o que artisticamente em si não é grave mas pode
ser até o carimbo pulsional de toda uma catarsis lusa, e, no
trágico isolamento histórico deste país, o que esteticamente
é muito grave pelas consequências de imobilismo poético,
de falta de circulação da mensagem cinematográfica, se
atendermos a que os cineastas da geração 60 na sua maioria
preferiram fazer filmes publicitários propriamente ditos, os
"spots", ou disfarçados, como os falsos documentários de
propaganda tecnocrática, em lugar de adquirirem experiência na direcção de actores. O segundo factor subjectivo
é a determinação dos signatários do "Manifesto da Figueira" (também conhecido pelo "Manifesto dos Novíssimos Cineastas ou da Geração 80") e dos novos cineastas
que posteriormente se identificaram com as aspirações
daqueles que há dois anos propuseram novos rumospara a
cinematografia portuguesa. Singularmente, tal acontecimento, que foi amplamente divulgado pelos jornais, rádios
e televisão nacionais' coincidiu com o facto de se não ter
produzido nenhuma longa-metragem durante 1979 em
Portugal.
Criaram-se condições subjectivamente explosivas que
coincidiram em 1979 com condições objectivamente catas84

tróficas, como seja o facto de não ter havido plano de pro·
dução, pelo menos até ao início em Setembro do Festival
Internacional de Cinema da Figueira da Foz. Neste panorama, quem fazia figura de novos cineastas eram os da
geração 60 ou os raríssimos por ela "escolhidos" ou, para·
fraseando Thomas Mann, "eleitos". Houve, no entanto,
realmente um caso que lhes escapou, de alguém que aparece com propostas autênticas de um novo cineasta, inclusivé com · prémio internacional que os deixou profundamente ciumentos e cujo rumo não havia sido previamente
traçado pelos seus comanditários. Ref~ro-me ao meu colega
José Carlos Marques, autor de "JÚLIO DE MATOS ... HOSPITAL?" e que foi o grande impulsion~dor do "Manifesto
da Figueira". "Não há lugar para todos" era o lema da
geração 60. Forma escandalosa de procurarem eternizar-se.
A maioria dos seus membros, aplicava aos artistas insubmissos esta filosofia, parente dos amigos da "solução
final". Mas para existir autonomamente, a geraçã9 do
ano 2000 teria de construir os seus pressupostos estéticos
criticando-nos. Ora, como poderia ela criticar-nos, se pura
e simplesmente tivéssemos sido reduzidos a cinza pelos
fomos crematórios dos almocreves dos antónioferristas,
hoje esquecidos de que o foram? Não será esta a condição
principal que justifica plenamente o aparecimento dos
novíssimos cineastas? Mas a geração 60 não pode perdoar
até ao infinito da noite dos tempos. E~bora os seus mem·
bros publicamente andem caladinhos, em privado, baixas
horas da madrugada, chamam-nos "amadores" (sobretudo
um que se especializou no mau "spot" publicitário), "esquizofrénicos" (sendo aquele que nos chama assim, um dos
a quem se foi descobrir, depois do 25 de Abril, um salário
oculto do S.N.I.) e "selvagens" (este que assim procede foi
apertar a mão ao presidente Thomaz diante das câmaras da
televisão). A nova crítica, mais crítica e menos bajuladora,
embora uma cabala com um peso excessivamente grande
para país com as nossas dimensões, cúmplice sofisticada do
imperialismo cultural, controla impiedosamente as cons·
ciências domesticáveis, tentando destruir os produtores de
um discurso anormal no actual panorama cinematográfico
português, panorama domesticado pelos jesuítas da ima·
gem e do som, como se os novíssimos fossem os múltiplos
espectros de um fénix avassalador dos privilégios, a nova
crítica sabe que é nessa anormalidade algo utópica que
reside a importância fundamental do "Manifesto da Figueira". Não é assim estranho, que recentemente uma
série de literatos do Porto tenha pegado na ideia e criado o
"Manifesto da Nova Renascença", dos quais um dos seus
mais sofisticados impulsionadores havia sido meu mestre há
alguns anos quando exilado em Paris. Só isto é bonito de
ser visto: que um manifesto de jovens cineastas gere por
contágio um manifesto de gente altamente escolarizada para mais com apetências administrativo-gestionárias,
pressupostos que estão longe dos novíssimos cineastas, por
princípio mais próximos de desejos criativos do que de ape-

Vivenda das Magnólias, onde foi redigido o Manifesto
dos Novíssimos Cineastas em 1979 e onde viveu os
últimos dias Glauber Rocha em Sintra em 1981

tites de poder. Quem ainda lidava com a geração 60, embora
já não lhe pertencesse propriamente, apesar de se encontrar
na sua periferia, como é o caso, no meio de alguns outros,
de Lauro António e de Rui Simões, não teve a oportunidade
necessária para, em termos históricos, dela se demarcar.
Veio-me agora à mente sobretudo o nome de Lauro António,
que por uma razão ou por outra, nunca foi muito bem visto
pelo conjunto da geração 60. É sintomático que ele venha a
fazer a sua primeira longa-metragem só após os trinta e
cinco anos de idade. Por sinal, um pouco hipocritamente, a
geração 60 hoje te.n ta recuperá-lo, alegando que "o Lauro
afinal é um bom cineasta", visto que "MANHÃ SUBMERSA" é um filme perfeitamente normal. Mas fazer-se
um filme internacionalmente mediano neste país, hoje, quer
dizer que houve um progresso em relação ao que havia, que
era, apesar da simpatia de certos aspectos de tal ou tal filme
dos hagiógrafos da geração 60, especialmente medíocre,
pesem ou não pesem os Fernandos Hawks, os Eisensteins
das Costas, os Bressons dos Santos, os Godards das Cunhas,
os Kenjis Rochas, os Antónios Sauras, os Vasconcelos Oliveiras, etecetera, etecetera e etecetera.
Já depois da eclosão da geração de novíssimos cineastas, vi há dois anos numa revista de cançonetas muito na
moda lá para a banda de Alvalade, a expressão "novíssimos" empregue, salvo erro, em relação aos "new·wavistas" da Cruz Quebrada. Mas não há dúvida que se se
fizer o gráfico das vezes em que mais se usou a expressão,
verifica-se que foi a respeito da geração cinematográfica a
que pertenço, a de 80. E é inegável que os meios de comunicação social portugueses a popularizaram em relação à
nossa existência artística. Daqui a uma ou duas décadas,

a próxima geração de artistas terá de procurar outra expressão, pois creio que esta até lá será tão inflacionável
como foi a expressão "novos'', contra a qual se havia insurgido. Mas se as coisas não fossem assim, algo estaria de
certo errado, como inicialmente estava com o clima fradesco
de auto-censura reproduzido pela geração 60, talvez para
desagravo desta, não totalmente consciente, filhos espúrios
de uma burguesia pseudo-liberal que nunca conheceu outra
coisa além da ditadura do Botas, estagiários ensonados à
custa de bolsarecas renováveis (ou não: portem-se bem!) de
três em três meses no além-Pirineus ou no para-lá-da-Mancha. No entanto, a expressão "novíssimos", bem
vistas as coisas e para se não ser injusto, já anteriormente
existia em Portugal para caracterizar manifestações artísticas, embora pouco conhecida do público, pois um poeta
experimental a empregava desde 1965 em ensaios e entrevistas, talvez fazendo eco a polémicas do meio literário
carioca, pelo menos na altura, como se sabe, muito mais
universalista que o do Chiado.
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