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Almada em
movimento

É como se voltássemos ao
salão indiano do Grand Café
de Paris: o jovem que um dia
ficou fascinado com os

assombros de Georges Méliès
recoloca-nos perante o
cinema como "coisa nova",

geradora das maiores

esperanças e de resignadas
desilusões. Francisco
Noronha

Sobre Cinema
José de Almada Negreiros
(cd. Mariana Pinto dos Santos e
Luís Manuel Gaspar)
Assírio & Alvim

Não terão sido

poucos os que,
em 2017, ao
visitarem a

exposição de
Almada na
Gulbenkian, se

surpreenderam
cornos
"fotogramas" de ONaufrãfio da

ínsua, 64 desenhos que, possuindo
uma assumida ambição "filmica",
desde logo remetiam para a mal
conhecida ligação dos modernistas

portugueses com o cinema. E se

este tem o seu axial eixo num olhar
enformador de uma particular
visão do mundo, não deixa de se

mostrar particularmente
perspicaz, desde logo, a escolha de
um grande plano do olhar de
Almada para capa. Leia-se "grande
plano" à letra, porquanto tal

imagem corresponde ao blow-up
da fotografia de cena do único
filme (O Condenado, 1921) que
Almada protagonizou enquanto
actor.
A força dessa imagem não se fica

por aí: ao olhar junta-se a

intensidade da expressão desse

rosto, todo ele precipitação e
iminência, substantivos com uma
mesma ideia de movimento a si

atrelados. É dele, afinal, que

carecem os desenhos de Naufrágio
da ínsua para se poderem cumprir
plenamente, é ele, enfim, que faz
acontecer cinema. Com uma
estrutura fragmentária (onde se

inclui o argumento para um
documentário sobre Amadeo que,
como seria de esperar, é tudo
menos um biopic, ou um poema
que, a dado passo, lembra aquele
velho dito de J.-M. Straub de que
demorou mais de 30 angustiantes
anos para deixar de se "meter
dentro dos filmes"), trata-se de um
objecto perfeitamente em linha
com a obra multiforme de Almada,
no seu cariz irregular dando
também conta do seu percurso
biográfico. Algo visível, por
exemplo, nos painéis, tão
expressionistas quanto noir,
concebidos para o Cine San Carlos,
estupendo trabalho que concentra
abordagens de desenho, pintura e
cinema. Se ao referido movimento
somarmos uma noção
cinematográfica de "montagem,
tanto de imagens literárias, como
em algumas construções frásicas"

(conforme se lê no prefácio), logo
se alcança o quanto o cinema
bafejou todas as outras artes
visitadas por Almada - a ficção
Vera, que tanto remete o

espectador contemporâneo para
os acasos "cósmicos" de Krzysztof
Kieslowski como para a suposição
reiterativa de um Hong Sang-soo,
é, na sua aparente singeleza, um
belo texto cinéfilo em que fantasia
e voyeurismo, encenação e desejo,
compõem um amargo conto de
amour fou. Noutros casos, pese
embora o arrebatamento do autor,
as conclusões são menos
substanciais, caso do opúsculo
sobre Chaplin ou do pequeno texto
"de sala" acerca á'Os Verdes Anos
(bem mais pertinente a brilhante
observação formulada no prefácio
sobre o modo como Paulo Rocha
"mete-em-cena" as gravuras
incisas de Almada na reitoria da
Universidade de Lisboa).

Um valioso teórico e, provavelmente, cineasta acabou por não se
concretizar...



Se a ideia do sonoro como
elemento que afastaria o cinema
da sua ontologia é, hoje, do
domínio da caricatura (sendo no
desenho animado que, num texto
dedicado a Walt Disney, Almada

recupera a crença na autonomia
ado cinema enquanto operador de
uma "imaginação", e não

decalque, da realidade), ou se a

tese do documentário como
"expressão cinematográfica onde
é impossível a arquitectação de um
enredo" só fosse possível de ser
escrita por alguém que, em 35,
nunca vira um filme de Rouch ou
Kiarostami (mas que talvez tivera
já a oportunidade de ver Flaherty),
outros momentos de grande vigor
permanecem, denotando uma
séria preocupação em sistematizar
as alterações epistémicas trazidas

pelo cinema para o concerto das

artes. Desde logo na destrinça
empreendida entre cinema e

teatro, a qual, embora por
caminhos diferentes, possui
interessantes paralelos conclusivos
com aquela que Bresson
sentenciaria nas suas célebres
Notas sobre o Cinematógrafo: "O

grande equívoco acerca do

préstimo do Cinema (...) é julgar
como principal do seu programa
para o público produzir arremedos
do que quer o Teatro. Não. O ecrã
não resiste à potência Teatro.
Tudo quanto seja projectado no
écran com esta intenção cai fora
do seu lugar (...)". Nesse mesmo
texto (de 35), Almada avança -
embora no domínio do teatro - a
ideia de auteur, cara aos futuros
Cahiers, como pilar absoluto de
toda a obra: "Os espectáculos de
Teatro funcionam actualmente
com actores e mecânicos de cena
mas sem o autor. (...) o verdadeiro
Director e revolucionário do teatro
é o autor, ou mais exactamente
ainda, o legítimo texto do autor.

Quem manda no teatro é o texto
do autor. Tudo obedece em teatro

ao texto do autor, inclusive o

próprio autor que monta,
representa e dirige a sua obra
depois de escrita". Num texto
fundamental sobre Kieslowski,
Zizek funda a transição do polaco
do documentário para a ficção na
circunstância de que, "quando
filmamos cenas da 'vida real' num
documentário, temos pessoas a

representar o seu próprio papel
(...), pelo que o único modo de

descrever as pessoas debaixo da
sua máscara protectora é,
paradoxalmente, fazê-las

desempenhar directamente um
papel, ou seja, passar à ficção.
A ficção é mais real do que a
realidade social de representar
papéis". Discorrendo sobre a

relação entre cinema, fotografia e
o real, repare-se como Almada

chega a paragens não muito
distantes (note-se na significativa
coincidência no termo
"paradoxal"): "Parece paradoxal
mas o maior estorvo para a

representação (...) da realidade é a

presença da realidade. (...) Razão
tiveram os Gregos ao pôr máscaras
nas caras dos seus actores: as caras
são realidade e esta é simbolizada
nas máscaras". Apesar da

exiguidade de conteúdos,

permanece aqui um proveitoso
gesto de actualização da

bibliografia portuguesa de cinema,
no leitor deixando a óbvia suspeita
de que um valioso teórico e,
provavelmente, cineasta acabou

por não se concretizar. À famosa

asserção proferida por Truffaut de

que, ao contrário de outras artes,
sobre cinema toda a gente se sente

qualificada para falar, talvez
importe contrapor, num esforço
de regeneração, estoutra de
Almada em 35: "O cinema está

para a Arte como a multidão para o
indivíduo. Por isso, hoje, quem
não tenha verdadeira paixão pelo
cinema não poderá nunca vir a ser
entendedor de Arte" .


