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Versos
Os que se escreuem com 0 putso
Quando nos cortam a milo
•.. E so en.tilo•.•
Os qUI se datam com ndo-datas de calenddrio
Mas datas de mortes 014 de p artos :
o tempo que leva uma crianca a nascer
Um cadaver a apodrecer
Nao sao tempos que admitam rotulo
De ano e mes e hora
Poesia
56 a da agonia
Que mata ou cria
Poemas
56 este
E os que escreoi e ndo escreoi quando morreste

ARTE POiTlCA

M

Oh! Meu Amor
Nilo esperes pela primavera
(Que para n6s nunca chegou ... )
Para ressuscitar
E vem ].11 ensinar-me a [alar
A lingua em que se [ala aos mortos

E

Nao set 0 que diser-te
Porque nilo sei a lingua em que se [ala aos mortoso
Eu
Dum lado da grade de noite da morte
Tu
Um cadaver de bruma

APELO PARA NAO SER OUVIDOp

N

~----------~----~

TNA

-: Nao cante avos
Mais alto que nos I...

Seja a poesia
o que nos quisermos que seja ...
••. Nao uenha ao sabor do dia
Porque os dias sao instantes no cami-

[nho ...

(Para Miguel Torga)

PROGRAMA

E sou como um fruto quente e mole
Que a lingua do sol
Saboreia

Estendo-me todo ao sol
Como um. iago na areia

III APRES-MIDI D'UN FAUNE

E as pombas sao como [lares
Desabrochando no ar .••

Alguem passa a assobiar

Nao se nota que sao pombas
N em se sabe quais sao elas

Um bando de pombas brancas
Num campo de [Iores brancas

II PASTORAL

Serra da Estrela
Fauna cornudo
E rudo
A oiolar as nuvens
(Virgens do cCude sexo breve)
Em seus lenfOis de neve

I DIST.ANCIA

TRES MOMENTOS
DUM ESTIO PAGAO
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LUCIO LARA

{:

m torno do poetico se hao tentado as mais diversas
interpretacoes ou imposto definicoes de provenien
cia sistematica e racional. Eis, desde ja, uma pola
rizacao do problema que nos interessa: de urn lado,
tentativa e interpretacao ; de outro, imposicao, defi-

nicao e sistema. Ignora esta ultima atitude 0 que ha na poesia de essencial
mente a-sistematico (nao anti-sistematico, a que ela e alheia) e de a-Iogico.

Em consequencia, surge desde [a uma velha questao que aqui sera dis
cernida segundo esta ordem: desde 0 problema do poetico como Ienomeno
artistico a poesia como expressao literaria realizada.

Todavia, para uma real interpretacao de 0 poetico so a consideracao de
seu processo interno pode interessar. Discuti-la em Iuncao de qualq uer con
dicionamento historico-social seria confundir as esferas de estudo, identifi
cando as regioes do valor e do ser com as do ualer e do estar. Isso e [a
articula-Ia, nao a uma Iundaruentacao da essencia da poesia, mas a transfor
macae expressional desta (facto de ordem linguistica) a sua ternatica (de
origem ideologica) ou a sua radicacao epocal (de interesse historico-Iiterario).

Alias, sendo 0 poetico considerado no seu condicionalismo linguistico,
ideologico e hist6rico, impoe-se, portanto, como algo que os contern. Esse
algo subjacente - eis 0 objecto a estudar. Trata-se, assim, de restituir a sua
essencia uma manifestacao artistica cuja aceitacao talvez tenha sido, pelos
tempos, mais de ordem externa e contingente, isto e, dirigida a apresentacao
da poesia sob forma dramatica, etica, politica ou filos6fica, do que puramente
poetica, Estamos, portanto, frente a necessidade de uma poesia pura, da
«Poetry for Poetry's Sake» como corajosamente 0 prof. Bradley designou
a atitude.

Nao ignoramos ao que conduz esta posicao perante certos criticos de
ocasiao e na epoca em que a definimos. Adiante, a fisionomia da epoca sera
considerada em pormenor, por seu interesse adentro do problema da actual

POR vtTOR MATOS E sA
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compreensao e aceitacao da poesia. Quanto aos criticos de ocasiao - cujo
desacordo nasceu [a, sob 0 milagroso efeito de certas palavras-tabus, em
nome das quais, com ingenua simplicidade, condenam todo aquele que se
permite 0 arrojo de as escrever antes da assinatura -a esses, nao resistimos
a sit ua-Ios [a : sao 0 produto de uma Iacil e falsa democratizacao da cultura
artistica que, consequentemente, simplifica, falseando, a possibilidade e reduz
a dignidade e autoridade dessa cultura artistica. Nao lhes e alheia uma
apressada assimilacao de filosofias e esteticas dogmatizantes, favorecida e
ate suscitada por urn meio onde a vida interior empobreceu.

Reatando pois: 0 processo interno do Ienomeno poetico, como puro
poetico, descobrimo-lo na capacidade de identificacao da poesia, entre 0 que
se exprime e 0 leitor que 0 revivive e ressuscita - capacidade de presenca,
portanto - 0 que pressup5e, no poetico, alga de seleccionado de dentro da
realidade e (porque capaz de presenca espontanea) iuvoluntario.

Atingimos assim a essencia lirica do poetico, circunstancial e inespe
rada (Goethe) onde 0 simbolo se enriquece, a metaiora e mais densa, pais se
trata de uma linguagem prop1'ia, traindo a presenca de alga que se aprisionou,
fazendo-o existir para sempre, cheio de longinq uas re ssonancias. Eis porque,
ante urn verso autentico, experimentamos a sugestao 'de urn rio que se sente
correr dentro de urn bosque, sem todavia sabermos verdadeiramente aonde.

Quanto a tematica da poesia, so aqui nos pode interessar, na medida em
que, seja qual for, decorre poeticamente, em que e descoberta de dentro, pois
a poesia nao e, como afirma ainda Bradley «the expression of ideas or of a
view of life; it is their discovery or creation, or rather both discovery and
creation in one».

It criacao e descoberta - e aqui sublinhamos nao ser, assim, este dina
mismo criador contraditorio com a fixacao e eternizacao do pcetico, uma vez sob
forma de verso (todo feito de sugestao) - como e pretendido por vezes sup~r.

Assim individual e silenciosa, em sua comunicacao, a poesia resulta a
mais aristocratica das artes, 0 que a torna mais directo alvo das criticas
pragmatisantes. Sobretudo nela, os sentidos surgem apenas a subsidiar uma
compreensao que se dirige ao todo psiquico do leiter. Impossivel, portanto,
encontrar no publico a descoberta do lugar onde ela esta realmente, secreta
e humana, a falar do homem mais do que a falar para 0 homem. Impossivel
quando esse publico olha a arte segundo uma dirnensao inconscientemente
uniformizada. Publico de uma epoca em que predomina a sentido imediato
do mundo - e nesse mundo 0 contorno material envolve 0 contorno humano.

Uma conquista tecnica - 0 industrialismo - apressa 0 ritmo da vida a
ponto de nada parecer estavel, e 0 que e Ienomeno bistorico, sociologico e
ecoriomico, ousadamente invade a esfera do espirito e relativiza os valores.
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(l) «El porvenir del hombre» pig. 33 e seguintes.
(Continua na pagina deaasseis)

Mantern-se, todavia, nao so 0 imperative de Unidade, como os positivismos,
pragmatismos e materialismos se encontram obrigados a dar uma resposta
ao sentido ultimo, a finalidade da vida; mesmo quando esta se pretende
reger em Iuncao de infraestruturas. E assim surgem diversas versoes esca
tologicas em que 0 mundo tende, ora para 0 Progresso, ora Humanidade,
Volkgeist, Nacao ou Classe. 0 homem extraverte-se, abre-se ao imediato.
A vida publica substitui a vida privada, 0 prazer assume a forma dominante
de diversao e a crise de interioridade explicita-se na abundancia dos especta
culos colectivos (Iutebol, seroes gregarios, cinemas, bailes) utilizados ate, por
vezes, com fins trans-espectacu1ares.

Industrializa-se a arte que perde seu real sentido desinteressado, para
seruir ; generosamente;: convertem-na em veiculo de militancia politica, reli
giosa e etica. Por outro lado, urn pedantismo sofrstico (no sentido historico
-filosofico do termo) vem justificar 0 aparente paradoxo do interesse pela
arte num mundo historicista e pragrnatico. A vida moderna sobrepuja as
fronteiras e a valorizacao, pela moda, de tudo 0 que e importado, integra
certo publico, avido de tudo 0 que e actual e susceptivel de ostentacao, num
abundante movimento de traducoes e divulgacao cultural. Todavia, a pressa
exige obras de Iacil leitura e as antologias simplificam 0 acesso ao artista;
exige ainda topicos de caracter pseudo-cientifico e os jornais consagram,
mais do que nunca, a sua pagina de «actualizacao» cientifica onde 0 primado
do novo e notorio sobre 0 esclarecimento dos supostos cu1turais que 0 deter
minam. E 0 culto mistico da «crenca» na ciencia (Ortega y Gasset). Filoso
fos da cultura como Max Scheler (<<Elporvenir del Hombre», «E1puesto del
hombre en el cosmos»), teorizam sobre a situacao e nao sera demais refe
rir aqui a explicacao deste polimorfo Iilosofo acerca do irracionalismo e anti
-intelectualismo essenciais da mentalidade coeva. Escreve 0 Iilosofo (1): «Se
nos fixarmos no Iormidavel movimento desportiuo de todos os paises ; nos
movimentos das juventudes de todas as partes, com seu novo «sentimento
do corpo» e sua nova valoracao do corpo ; no movimento eugenetico da
America e os novos costumes eroticos no grande movimento da psicanalise e
a moderna psicologia dos instintos; no furor mundial pela danca ; nas
novas doutrinas pan-vitalistas surgidas depois de Nietzsche e de Bergson ;»
«no crescente monosprezo pelos sabios, os artistas e 0 teatro; nos quase
misticos tipos do «heroi» do nosso tempo (Chaplin 0 seu Esquilo, Valentino
o seu Romeu, Breitenstrater 0 seu Hercules... devo ser discreto e nao ir
mais alem) ; na febre pela cforca», a «beleza» e a «juventude»; na nova esti-
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Ocinema consegue dominar as multid5es qual novo Deus invisivel
que nas trevas exerce a sua accao e se revela na coluna luminosa
e inquieta que atra vessa uma sala escura. Tudo e atraido magica
mente por este novo magnetismo. 0 espirito deixa de ser livre
para passar a uma especie de subjugacao emocional. 0 espectador

indiferente, 0 critico frio, 0 observador impassivel, nao podem existir numa
dessas salas diabolicas onde as sombras se projectam. Facto duma irupor
tancia capital. 0 espectador intervem sempre na accao, e sempre arrastado
pelo dinamismo e pela Iorca emocional das imagens, ate quando levanta
a voz para ridicularizar 0 que se passa no ecran, num gesto que constitue
mais uma prova do que afirmamos. It uma forma de defesa inconsciente,
involuntaria, desesperada mesmo, determinada por urn medo a subjugacao
do espirito e com 0 intuito de impedir que os outros espectadores sejam
arrastados pelo efeito magico das imagens e dos ritmos.

Nao se trata so duma accao sobre uma audiencia quantitativamente
anormal, mas duma revolucao na propria mentalidade do espectador, con
sequencia logica da criacao duma nova lingua gem cujas caracteristicas
especificas [a temos apontado por varias vezes. Por outro lado, nao e
so a sua acessibilidade (alias, bastante discutivel e nao tao clara como certas
pessoas julgam) ou a sua universalidade que constituem algo de revolucio
nario no nosso mundo; as suas propriedades intrinsecas, a sua essencia,
a sua linguagem especifica, sao ainda mais revolucionarias e exercem uma
enorme influencia no ensino e na formacao cultural, artistica e psicologica
do espectador.

A emocao cinematografica, realizando-se colectivamente e ate univer
salmente, tern suas bases no mecanismo deste jogo magico das imagens
e mesrno nas proprias condicoes das salas de projeccao, no seu ambiente
escuro e fechado tao Iavoravel a esta especie de hipnose, no publico reunido
numa eomunhiio que esta longe da tradicional eontemplar;iio artistica dum

POR F. GONr;ALVES LAVRADOR

DO FENOMENO FiLMICO A EMOCAO CINEMATOGRAFICA

r--CINEMA
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(1) «Filmologia e Psicologia Infantile», Bianco e Nero, Ano x, n.O12,Dezembro de 1949.

as estudos filmologicos, cujo impulsionador foi Cohen-Seat, partem da
definicao de dois Ienomenos fundamentais: 0 Ienomeno filmico e 0 Ienomeno
cinema tografico.

« a Ienomeno filmico », segundo a definicao do Prof. Enrico Fulchignoni (1)
da Universidade de Roma, « consiste em exprimir a vida, vida do mundo, ou
do espirito, dos seres e das coisas, atraves dum sistema determinado de
combinacoes de imagens naturais ou convencionais ».

Segundo 0 mesmo autor, « 0 fenomeno filmico e definivel como uma
realidade de todo objetiva, como uma linguagem ». Deste Ienomeno passa-se
para urn outro que Cohen-Seat designou por Ienomeno cinematografico
e que «consiste em par em circulacao, nos grupos humanos, urn conjunto de
sentimentos suscitados pelo filme segundo leis que the sao proprias »
(Fulchignoni). Quando falamos em linguagem, ao referirmo-nos ao cinema
como tecnica de expressao, precisamos de ter sempre em vista que se trata
duma linguagem especifica, quer dizer, de linguagem na forma mais pura,
pois no sistema filmico a significacdo (0 simbolo significativo do pensamento)
nao e distinta da coisa significada. Como diz ainda 0 Prof. Fulchignoni,
((0 filme e significativo em si mesmo, isto e, imediatamente ». E salienta os
problemas de grande importancia que daqui resultam no campo da psicologia.

Em cinema nao ha simbolos convencionais para transmitir 0 pensa
mento, pois este representa-se [a na sua propria linguagem. Se a linguagem
verbal e simbolica e resultante dum certo numero de convencoes, a lingua
gem filmica e directa e natural- a propria linguagem do pensamento, como
o notara Bergson.

Quanto a emocao cinematografica, devemos dizer que ela e distinta da
ernocao de qualquer outra arte, dadas as propriedades especificas que possui
e de que ja Ialamos no inicio deste trabalho. Devemos notar, porem, que
estas propriedades nao surgiram « a priori», nao sao frutos duma imaginacao
exaltada ou duma visao restrita e desligada da realidade. a contacto cons
tante com os £actos estara sempre na base dos nossos raciocin ios e as expe
riencias psicologicas deverao ser 0 nosso melhor metodo para indagar
a natureza e caracteristicas da emocao causada pelos Ienomenos filmicos e
pela obra cinematografica, Referimo-nos, portanto, a £aetos positivos e com-

observador, na magia das sombras projectadas que constituem como que
uma sur-realite, uma atmosfera de sonho, de mundo para alem do « real ».

Eis urn problema que, ja hoje, comeca a interessar a moderna psicolo
gia atraves duma psicologia filmologica,
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(Continua na pdgina deeasseis)

Como particiPa~i1o do espectador na accao, como comunhiio e emocao
colectiva, apenas se encontrara algo de semelhante ao Ienomeno iilmico, mas
num ambito muito mais reduzido e com diferencas que nao devemos esque
cer, na chamada « improvisacao colectiva» do jazz, tal como os negros a
praticavam no jazz puro. Alias, trata-se dum dos Ienomenos mais surpreen
dentes da historia da musica,

Poder critico maximo.
Poder critico medic.
Poder critico minimo, tendendo a anular-se.

Realidade .....

E . I {teatral. ....•..spectacu 0 • •Illmico ••.•.••.

provados cientificamente, tais como as experiencias efectuadas no Institu to
de Psicologia de Roma sobre a reaccao emotiva perante 0 fenomeno filmico
e a diagnose da personalidade.

Nos laboratorios ingleses de Psicologia registam-se com aparelhos
camuflados verdadeiras descargas emocionais entre os espectadores. E, no
Instituto de Psicologia da Universidade de Roma, 0 Prof. Fulchignoni levou
a efeito 0 estudo da variacao da curva respiratoria em Iuncao do ritmo das
imagens e demonstrou a estreita dependencia entre este ritmo e a qualidade
e quantidade dos actos respiratorios, 0 que e uma confirmacao definitiva de
que 0 « espectador - ate numa breve situacao filmica - se encontra imedia
tamente comprometido no plano afectivo, muito mais do que em qualquer
outra situacao realista e espectacular ». E 0 autor destas nota veis experien
cias tira ainda as seguintes conclusoes : «Enquanto, de facto, 0 espectador
da rua procura regular e controlar a propria emocao, de forma tal que nao
seja subjugado, com vista exactamente a sua adaptacao a uma realidade com
a qual pode interferir a todo 0 momento; enquanto no teatro a consciencia
espectacular e sensivel aos sentimentos dos seres que nos circundam e
modifica as proprias reaccoes, sobretudo num plano social, iIPpondo a
emocao urn controle inerente a este estado particular, pelo contrario,
a situacao de consciencia filmica apresenta muitos caracteres de afinidade
com a condicao hipnoide, A obscuridade da sala, 0 movimento ritmico das
sequencias, a acentuada luminosidade do estimulo visual, sao tres elementos
que conferem a esta nova realidade caracteres tipicamente hipnogenicos.
E nesta ultima condicao, as reaccoes emotivas, libertadas por assim dizer de
qualquer controle e favorecidas pelo estado crepuscular dos poderes criticos
da consciencia, tendem a assumir uma Iorca e urn nivel expressivo que
serao de precioso interesse para 0 estudo analitico da emotividade ».

Assim, a intensidade do poder critico da consciencia vai decrescendo
na seguinte escala :
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Como sempre acontece nessas ocasi6es, abusou-se urn pouco na exalta
<;1'10 de principios. Nao vamos aqui discutir uns ou outros, nem tao pouco
analisar os seus frutos. Ainda e demasiado cedo.

Nada impede, entretanto, que proclamemos a consciencia do momento
que passa.

Estamos prestes a chegar a uma encruzilhada na qual 0 homem tera
que escolher urn caminho. A aparente calma podre em que vivemos disso
e 0 melhor indicio.

E 0 artista, 0 verdadeiro artista, nao podera alhear-se desse momento.
Mas nao confundamos! Uma coisa e a consciencia dos dias que se vivem e
outra coisa e a Ierrea sujeicao do artista a possiveis norm as imperantes.

(Continua na Pdgina quinee)

iscutiu-se, discute-se e dis~utir-~e-a sempre uma possi~el Iuncao
ou nao Iuncao da Arte. Discussoes, ora acesas, ora mars calrnas,
manter-se-ao pelo tempo fora.

E as opinioes dominantes estarao sujeitas, como as aguas
do mar, a urn certo fluxo e refluxo, condicionado aos factores

ambientais diversos mais ou menos ligados ao Homem.
Nao ha muito tempo ainda, assistimos a furiosa defesa do principio de

«Arte pelo Homem» em luta corn 0 oposto principio de «Arte pela Arte »,
que nao era bern 0 mesmo de que hoje vemos esbocarem-se novos defensores.

Surgiram ainda apagadamente no meio da confusao da defesa, os que
apregoavam a «Arte pelo Todo ». Mas, ou porque os seus principios nao
correspondessem as necessidades de ocasiao, ou porque nunca fossem con
venientemente expresses, ou mesmo ainda porque entre os seus defensores
nao tivessem enfileirado verdadeiros art istas, 0 certo e que as suas vozes
se perderarn na balburdia do momento.

POR ORLANDO DE ALBUQUERQUE

e
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DR. RAMOS- Comprei-as no outro dia,
JOAO MANUEL- Tenho muitas novida

des para the contar. (Vilo sentar-se), Tive
urn born a Ingles .••

DR. RAMOS- Bravo! E essas ciencias? .
JOAOMANUEL- Vao urn bocado melhor .
DR. RAMOS- Positiva?
JOAO MANUEL- Dez ..• mas a custo .••
DR. RAMOS- Ja nao e nada mau. Sera

melhor para 0 segundo periodo .••
JOAO MANUEL (Embaracado), Sabe ...

eu ...
DR. RAMOS- 0 que e?
JOAO MANUEL- E que .••
DR. RAMOS- Vamos I Falal Outra zanga

com 0 prefeito?
JOAO MANUEL-Nao,.paizinho. (Pausa,

Ganhando coragem.) E que eu gostava
mais de ficar ca todo 0 ana e andar no Iiceu,
o colegio fica tao longe I Tenho tido tantas
saudades de todos I Eles tratam-me bern ...
A comida e regular ..• Mas a noite, nao

~UCIO LA~A

JOAO MANUEL (Correndo para 0 pai)
Paizinho I

DR. RAMOS (Vottando-se surpreendido)
Viva I Tao cedo I Que cara tao fria I

JOAO MANUEL- 0 Rui Sacadura trou
xe-me de autom6vel. 0 pai apareceu a hora
de irmos para a estacao. Nem tive tempo
de telefonar a dizer que chegava mais cedo,
A maezinha ?

DR. RAMOS- Safu ...
JOAO MANUEL- Com este frio?
DR. RAMOS-- Tinha que fazer ... Creio

que foi fazer compras ..•
JOAO MANUEL- Comprar uma prenda

para mim?
DR. RAMOS (Aproximatldo-se da porta

enuidracada e«spreitando pam baixo) Nao ...
Nao sei. .• (Vottando-se) Nao tiras 0 sobre
tudo?

JOAO MANUEL (tirando 0 sobretudo e
olhando para a Aroor« de Natal) Este ana
pos mais brinquedos. Oh I Nao conhecia
aq uelas bolas acola I

Cendrio : Sala de estar mobilada com ,luxo e bom gosto. Ao fundo,
porta enuidracada, que dti para uma varanda. A direita da porta enuidracada,
uma estante com livros. Ao lado, uma escriuaninha com tinteiro, pasta, caixa
de selos, etc. Sobre ela, um retrato de Elvira, numa moldura de metal dourado.
Uma cadeirafunto da escriuaninha. Perto dela, uma mesa mais pequena com
o telefone. A esquerda, ao canto, outra mesa, com um espelho por cima. Um
pouco mais d [rente, mesa de fogo, com algumas cadeiras d volta. Um radio,
numa mesa baixa. Uma A1"vore de Natal nurn vaso, coberto com japel uerme
lho. A esquerda, porta para 0 interior da casa.

Quando 0 pano e corrido, Dr. Ramos, ao pe da Aruore de Natal, dd-lhe
os ultimos retoques. De vez em quando, olha para 0 reldgio de pulso e depois
para a porta. Pequena pausa. Quando esta de costas voltadas para a porta,
folio Manuel entra, de sobretudo e bone. Fica-se d entrada da porta, aver 0
pai. Olha para todos os lados.

I QU ADRO

PE~A EM UM ACTO E DOIS QUADROS DE CORREIA ALVES

ATE LOGO
EATRO

ARQUIV
O L

. L
ARA



JOAO MANUEL- 0 paizinho disse que
tinha ido.

DR. RAMOS- Calculei isso, quando te
vi sair •••

ELVIRA- Nao... Fui tratar do aluguer
da casa para 0 espectaculo... Que gente
mais aborrecida!... Trago a cabeca em
agua!... Nem para urna obra de caridade,
sao capazes de fazer urn abatimento ...

JOAO MANUEL- Deixa-me vir assistir ?

ELVIRA- A data ainda nao esta mar-
cada, Mas se for num dia de aulas, nao,

JOAO MANUEL- Deixe, maezinha.
DR. RAMOS- Depois se vera.
ELVIRA- Ja esta decidido.
DR. RAMOS- Esta bern ... Esta bern .••
jOAO MANuEL-Oxala calhc nurn sabado.

(Para a mae, com ternura), No colegio,
todos dizem que eu tenho a mae rnais
bonita ...

ELVIRA- Nao digas disparates.
JOAO MANUEL- Tenho . •. Tenho .••

Deixe-me dar-Ihe outro beijo.
ELVIRA- Olha que me arnarrotas 0 ves

tido.
(Desprende-se do fitho e uai camp or 0

chap eu. ao espelho, que fica por cima da
mesa. jotio Manuel, triste, segtte-a com 0
olhar),

DR. RAMOS- Sempre veem ?
ELVIRA (Voltando-se.) Nao foi 0 que

ficou com binado ?
DR. RAMOS- Pois foi. •.
ELVIRA- Entao ?
DR. RAMOS- Nada I Olha, Joao Manuel,

vai escovar 0 fato e pentear-te. Temos
gente de fora para 0 jantar. Se quiseres,
podes por uma das minhas gravatas.

jOAO MANUEL- A de seda vermelha?
DR. RAMOS- Escolhe a tua vontade.
JOAOMANUEL- Obrigado, paizinho. Nao

me demoro nada.
(Sai. Elvira, em [rente do espeiho, lira 0

chapett e da uma ajeitadeia ao cabelo),
ELVIRA- Sabes se a modista mandou 0

vestido?
DR. RAMOS- Nao sei. .• Tenho estado

aqui toda a tarde ••• a arranjar a Arvore.

temos quem nos va dar as boas noites e
aconchegar a roupa ao pesco<;o..•

DR. RAMOS- Mas tu e que quiseste ir.

JOAO MANUEL- Pois fui... Para fazer
a vontade it maezinha .•.

DR. RAMOS- Agora .••
JOAO MANUEL (Cortando), Agora estou

arrependido. Lembro-me tanto daquelas
noites em que a maezinha saia, e nos os
dois Iicavamos aqui, sozinhos, a ouvir
musica e a jogar as cartas .• ,

DR. RAMOS- Tam bern eu ..• Agora os
ser6es custam mais a passa r • .• Aq ui •..
(Leuanta-se, Acende um cigarro.)

JOAO MANUEL- A maezinha nao fica em
casa?

DR. RAMOS- Fica .•. Fica ... So sai. ..
de vez em quando.. para ir ao cinema com
a Sr.s D. Margarida ...

jOAO MANUEL (Lcvantando-se). Ve?
Assirn prejudicamo-nos os dois. Deixe-me
sair do colegio,

DR. RAMOS- Agora e praticamente irn-
possivel. Pensa-se nisso para 0 ano.

JOAO MANUEL- Promete?
DR. RAMOS- Prometo.
jOAO MANUEL- Belo! (Olhando para 0

relogio de putso). A maezinha demora-se,
DR. RAMOS- Nao deve tardar ... Disse

que ... vinha rna is tarde ..• Anda a organi
zar urn espectaculo de beneficencia ...

JOAO MANUEL- Nos tambern ja anda
mos a tratar da nossa festa. Vai ser form i
davel I Mas e segredo. E a propos ito :
temos de dar cern escudos.

DR. RAMOS- Caro segredo !
(Etvira entra de cha/>iu e casaco de petes ),
JOAO MANUEL (Correndo para a mae)

Maezinha ! (Beija-a).
ELvIRA-ja? Olha que me das cabo do

penteado •.. (Para 0 marido, scm olhar para
etc). Boa noite!. ..

DR. RAMOS- Boa noite ..•
jOAO MANUEL- Vim no automovel do

Rui Sacadura, A cern a hora! Queria que
vissern! Onde deixou as compras ?

ELVIRA- As compras? ~ao fui comprar
nada.
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ELVIRA- Nao!. .. Bern sabes que nao ...
Eu e que tenho andado nervosa com a orga
nizacao do espectaculo... Tanta coisa para
tratar. .. Mil e urn pormenores... Mandar
imprimir os programas .•. Dirigir os con
vites. .. Eu sei la ...
DR. RAMOS- Antes fosse por isso.
ELVIRA- Nao acredi tas no que te digo 7

DR. RAMOS- Acredito I Ate agora nfio
tenho tido razao para duvidar de ti.

ELVIRA-Ate agora! E de maisl Vou-me .•.

DR. RAMOS- (Retendo-as, Ouve! Peco-re
que te reprimas diante do Joao Manuel.
Seria urn grande desgosto para ele se sou
besse que tu ... e •.. eu ... nao ...

ELVIRA- Nao e verdadel
DR. RAMOS- Antes nao fosse.
ELVIRA- Que queres dizer com isso 7.••
DR. RAMOS- 0 que as proprias palavras

significam. Acho inutil explicar-tas ...

ELVIRA - Ainda ironisas... Peco-re,
que acabernos I... Tenho os nervos num
tal estado... E ainda por cima tenho de
aturar os teus amigos ...

DR. RAMOS- Que tu convidaste .•.
ELVIRA- Pensava que isso te dava pra

zer ...
DR. RAMOS- Prazer 7 Nao gracejes!

Bern sabes que preferia urn jan tar pacato
com nos os tr es - 0 Joao Manuel a con tar
-nos as proesas do colegio ... tu as ultimas
novidades da Margarida... Mas nao pode
serl Paciencia I

ELVIRA- Augusto!
Loao Manuel uai para entrar, Ao ouuir a

mae, deixa-se [icar a porta, a olha-los demo
radamente.)

DR. RAMOS- Era melhor dizermos aber
tamente 0 que temos a dizer.

ELVIRA- Eu nao tenho nada a dizer •••
E tu 7

DR. RAMOS (Depots duma pausa) Tam-
bern nao ..•

ELVIRA- Ainda bern •••
JOAOMANUEL (A porta) Posso entrar 7
DR. RAMOS- Entra I Ja arranjado 7
JOAO MANUEL- Ja, paizinho. Gosta da

gravata, maezinha 7.

ELVIRA- 0 Joao Manuel ja nao aprecia
essas infantilidades.

DR. RAMOS- Aprecia, apr ecia, (Pausa)
E quando chegou, sentiu logo a tua falta.

ELVIRA - Nao pude vir mais cedo ...
A entrevista com 0 gerente do teatro demo
rou urn tempo imenso.

DR. RAMOS- Mas tu disseste que essa
entrevista tinha ficado adiada para a semana.

ELVIRA- Disse 7
DR. RAMOS- Ontem a noite, depois do

jantar.
ELVIRA- Que cabeca a minha ... Devo

ter feito confusao ••. com a do cenografo ..•
Este espectaculo e uma macada !

DR. RAMOS- Meteste-te nele porque
quiseste.

ELVIRA- Porque quis 7
DR. RAMOS- Sim I Ninguem te obriga.
ELVIRA- Obriga-me a ... minha cons-

ciencia ... Acho que se deve fazer alguma
coisa por esses desgracados que morrem a
fome.

DR. RAMOS- De acordo! Mas depois
nao te lamentes. (Pausa, oihando-ofixa
mente.) Andas tao absorvida nesses assun
tos, que quase te esqueces •.. de mirn •.. e
do Joao Manuel. .•

ELVIRA- Peco-re, Augusto I
DR. RAMOS- 0 ana passado ainda arran

[amos os dois a Arvore de NataL.. Este
ano, tive de ser eu sozinho ...

ELVIRA- Eu disse que te vinha ajudar .•.
DR. RAMOS- Esperei uma hora, sentado

naquela cadeira.
ELVIRA- Foi-me impossivel desernbara

'rar-me mais cedo ... (Neruosa), Parece-me
que esta tudo explicado... Tenho de me
ir arranjar _•. Sao quase horas de eles che
garem .••
DR. RAMOS- So mais urn momento,

Elvira.
ELVIRA- Depois faec-es esperar.
DR. RAMOS- Nao faz maL.. Ultima

mente nao te compreendo... Parece que
foges de m itn .••

ELVIRA- Que ideia I
DR. RAMOS- Se fiz alguma coisa que te

desagradasse, peco-te que mo digas franca
mente.
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ELVIRA- Adeus, pequena. (Para 0 ma
rido] Nao vens mudar de fato?

DR. RAMOS- Estou bern assim.
ELVIRA- Ao menos poe uma gravata

decente. (Olhando para 0 reiogio de pulso)
Meu Deus! Oito horas I (Sai)

DR. RAMOS- Depois passem pela cozi
nha a pedir uns bolos.
JOAOMANUEL- Sim, paizinho.
MARIANA- Muito obrigada, Sr. doutor.

(Dr. Ramos sai.) 0 seu pai e muito born.
JOAOMANUEL- 0 seu pai?
MARIANA- Pois entao como hei-de tra

ta-Io ? A mae disse que agora tinha de pas
sar a trata-lo por Sr. Joao Manuel.

JOAOMANUEL-- Ora I Deixa-te disso I
MARIANA- Ela tern razao I
JOAOMANUEL- Tern juizo! Queres que

eu passe a chamar-te menina Mariana?
MARIANA (Rindo-sey Nao l Ate tinha

graca l Menina Mariana!
JOAOMANUEL- Entao ...
MARIANA- Pronto! Esta bern I Mas pri

meiro hei-de dizer a minha mae.
JOAO MANUEL- Tu gostas muito da tua

mae, nao gostas ?
MARIANA- Se gosto I...
JOAOMANUEL- Eu tambem gosto muito

da minha. .• Ela e que nao gosta de mim ..•
MARIANA-.Tenha ... tern juizo ... Todas

as maes gostam dos filhos, Ate as gatas.
JOAO MANUEL- Estas enganada!
MARIANA- E 0 que te digo... Vamos

mas ever a Arvore. De aqui a POllCO sao
horas de jantar. i Aproximani-se da Aruorei.

JOAO MANUEL- Estas bolas sao novas.
MARIANA- Que Iindas l Noutro dia, vi

umas iguais no Chi ado.
JOAO MAXUEL- Foi 0 pai quem as com

prou.
MARIANA-Olha! Aquele boneco tern urn

brace partido. Coitadinho do menino!
JOAO MANUEL- (Sem the prestar aten

(:ao). A tua mae e tao diferente da minha.
Da-te beijos tao repenicados ...

MARIANA- Pudera! Nao usa dessas pin
turas nos Iabios,

ELVIRA- E linda! Deixa-me endirei
tar-te 0 n6.

(joao Manuel aproxim a-se da mae, que
the arranja a grauata, Olha-a com ternura
e tenta beijar-Ihe as mdos, Elvira murmura,
«Quieta», Dr. Ramos niio tira os olhos dos
dais. Depots, de repents, dirige-se para a
porta enuidracada e deixa-se la [icar de cos
tas voltadas para 0 Plibiico.)

JOAO MANUEL- A seda escorrega muito.
ELVIRA- Assim esta melhor. (Beija-o).

Agora vou-me eu arranjar.
JOAO MANUEL- Quer que the va aper

tar os sapatos?
ELVIRA- Pois sim! Depois chama por

ti! (Sai)
JOAOMANUEL (Aproximando-se dopoi)

Vern muita gente para 0 jantar?
DR. RAMOS (Vottando-se) Julgo que

quatro pessoas ...
JOAO MANUEL- No tim jogamos uma

partida?
DR. RAMOS- Se pudermos ...
JOAOMANUEL- Eu queria mostrar a ar

vore a Mariana.
DR. RAMOS- Entao esse namoro conti

nua?
JOAO MANUEL- Nao e namoro. S6 gosto

dela... A Mariana esta la dentro... Mas
tern vergonha de entrar, enquanto 0 paizi
nho estiver aqui.

DR. RAMOS- Eu vou-me embora.
JOAO MANUEL- E posso dar-lhe urn

brinquedo?
DR. RAMOS- Podes. (Joffo Manuel sai

a correr, A campainha do telef one retine.
Dr. Ramos pega no auscultador) Esta I...
Esta la I Esta!... (Elvira entra apressada
mente, enuergando um lurcuoso roupdo, Ao
uer 0 marido ao telefone, recua, assustada.
Dr. Ramos pousa 0 auscultador, Oihando
para eta) Nao responderam.

ELVIRA- Julguei que fosse a Marga.
rida. • . Ficou de telefonar a esta hora ...

(joao Manuel entra com Mariana. Esta,
ao uer os donas da casa, pretende voltar a
sair, fodo Manuel empurra-a para dentro
da sola)
DR. RAMOS- Entra, Mariana.
MARIANA- Boa noite, Sr. doutor! Boa

noite, Sr.s D. Elvira.
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JOAO MANUEL- E abracos tao gran des ...
MARIANA-- Isso e 56 de vez em quando.
JOAO MANUEL- Mas d{1-OS.
MARIANA- A falta de mimos para corner,

da-nos beijos e abracos. Este ramo tern
pouco algodao.

JOAO 11'IANUEL- Os teus pais costumam
zangar-se ?

MARIANA- Oh, tantas vezes I... Corn as
velas aces as deve ficar toda catita.

JOAO MANUEL- Puis fica... Sabes ...
Ha bocado .•• (Cala-se)

MARIANA- Que foi?
JOAO MANUEL- Nada! Que brinquedos

queres levar?
MARIANA- Eu sei Ia l Sao todos tao

bonitos.
JOAO MANUEL- Queres esta bola?
MARIANA- Quero.
JOAO MANUEL- E este candeeiro?
MARIANA- Entao nao havia de querer?

Que lin do !
JOAO MANUEL-E este ..•
MARTANA (Cortando) Ja chega. Obri

gada! A mae disse, que nao aceitasse muita
coisa.

JOAO MANUEL- S6 mais isto.
MARIANA- Que bonito! Obrigada, muito

obrigada! Vamos aGora a cozinha ?

JOAO MANUEL- Vamos. Olba! Ha bo
cado, ouvi urn as palavras AO pai e a mae.
Pereciam zangados. 0 pai tinha os olbos
muito tristes ... e a mae quase que nao
olbava para ele.

IIIARIANA- Ora, zangas toda a gente as
tern.

JOAO MANUEL- Eu nunca os vi zangados.
:MARIANA- Porque nao estavas ca ...
JOAO MANUEL-- Nao estava ca ? Quando?
MARIANA- Nao e nada ...
JOAO MANUEL- Escusas de mentir.
MARIANA- Ora! A mae diz que nao se

deve ligar importancla ao que as criadas
dizem.

JOAO MANUEL- Que disscram elas?
MARIANA- Ja nern me lembra ...

JOAO MANUEL- As minhas?

MARIANA- A da cozinha .•. a falar com
a do andar de baixo.

JOAO MANUEL- Que disseram?
MARIANA- Vamos mas e a cozinha.
JOAO MANUEL- Primeiro tens de me

dizer.
MARIANA- Quero ir-rne embora.
JOAO MANUEL- Conta! (Aganando-a

p elos pHlsos) Anda, conta!
MARIANA- Bruto I Ja nao quero as tuas

prendasl
JOAO MANUEL (Largatldo-a) Desculpa.
MARIANA (A chorars Magoaste-rne •..

Esta bern .•. Eu digo ..• Contaram que no
outro dia, 0 Sr. doutor teve uma grande
discussao com a tua mae, depois del a ter
chegado do cinema... E que... Foi s6
isso... Palavra que nao sei mais nada .•.

JOAO MANUEL- Bern me parecia ..•

MARIANA-EL.:s sao umas grandes pan
tomineiras. Contam estas coisas para se
fazerem inrportautes ...

JOAO MANun - Eu ja tinha adivinhado ...
MARIANA- Adivinhado 0 que ? Anda,

vamos a cozinha.
JOAO MANUEL- Vai tu! Eu fico aq ui ...
MARIANA- Anda comigo, Joao Manuel.

Eu tenho medo de descer a escada sozinha.
Anda!

joxo MANUEL- Pois sim (A campainhn
do tetefone retiue, lOGO Mal/UBIval ateuders.
Esta la l Sim ... Eu you chamar ... (Pousa
o auscultadorv. Vou a cbamar a mae. (Vai
a sail'. Voltando atrass. Ja vern a descer
a escada, Vam o-nos esconcler atras do cor
tinado, para Ihe fazermos urna partida.
(Esco ndern-se atrtis do cortinado da porta
enuid racadas, Elvira aparece jr! restid a para
o jan tar. Pega no atsscullador'[;

ELVIRA - Est:ll... Sou eu... Que
imprudencia ... Foi 0 Augusto que aten-
deu .•. Nao .•. Pois claro Eu logo te
disse ... Falamos ao jantar Sim •.• Ate
logo, querido !

(Pousa 0 auscultador e sai. Mariana e
loao Manuel saeni de tras do cortinado, de
mdos dadas. fodo Mamlel} multo palido}
treme viotentamente.)

MARIANA- E a partida?
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ORLANDODE ALBUQUERQUE

Estamos numa encruzilhada e ha que tomar urn caminho.
Mas nao esq uecamos !
Uma coisa e a consciencia dos dias que se vivam e outra a subordinacao

a principios estranhos a Arte.
Os artistas e mesmo os que nao sao artistas que meditem.

.Ainda ha pOUCOS anos saimos duma guerra onde perderam a vida
milh5es de [ovens (os melhores [ovens) de varies paises. Outra guerra se
pre para.

Tera 0 artista, 0 verdadeiro artista, 0 direito de ignorar tal facto,
sabendo, como sabe, que a sua Arte pode contribuir vara um mundo melber,
urn mundo em que haja mais respeito pelos direitos dos outros e uma
melhor compreensao mutua?

Equal seria entao 0 papel do artist a, 0 papel da Arte?
Mas caberia a Arte uma determinada Iuncao, ou ela, sendo racional

mente humana, cumpri-la-ia por si?

(Continuacdo da prig ina 110VC)

(Continua)

FIM DOI QUADRO

fane. Ouve-se a vas de Elvira dieer : «Ate
logo querido», Ate logo querido», Ele tapa
as ouvidos com a nuio, Lei fora, Mariana
chama: <lJolio Manue!», Pausa. Mariana,
mais alto: «]olio Manuel s.)

lOAO MANUEL(Com voz sttmida). Ja
vou. (A vas de Elvira dieendo : «Ate logo
querido», «AU logo, querido» .• AU logo ...
«Ate logo ... ~ soa mais forte. f odo Manue!
grita). Nao pode ser ... Nao pode ser ...

(PANO RApIDO)

A ARTE

JOAO MANUEL-- Partida? Que partida?
MARIANA- A que querias fazer a tua

mae.
JOAO MANUEL- Partida ...
MARIANA- Que tens?
JOAO MANUEL- Nada... Vai indo que

eu ja la vou ter. ..
MARIANA- Doi-te alguma coisa?
JOAO MANUEL- Nao 1... Nao doi , ..

Vai indo ...
MARIANA- Nao te demores. (Sai),
(folio Manuet fica 1'10 meio da sala, a

tremer oioientamente depois olha para a tele-
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F. GOK<;:ALVES LAVRADOR

(0 presente artigo e 0 inicio dum ensaio mais geral subor
dinado ao titulo Interoencdo e Colaboracdo do Espectadori.

Nao ha duvida, portanto, que urn novo e poderoso instrumento Ioi,
dum momenta para 0 outro, colocado ao alcance do Artista. Sera 0 Homern
vencido pela sua descoberta? Virar-se-a 0 Ieitico contra 0 Ieiticeiro, mais
uma vez?

Apesar de todas as baixezas, apesar de todas as transigencias e conces
soes ao mecanismo industrial no qual 0 Cinema se integrou, a Historia da
nova arte [a hoje nos da 0 direito de afirmar bern alto que este instrumento
se nao perdeu para a Arte e para a Cultura.

(Contitlua~iio da pagina oito)

, , ,- ,
DO FENOM~NO FILMICO A ~MO<::AOCINEMATOGRAFICA

V iTOR MATOS E SA

macae da merumce como valor proprio; no prazer que se encontra na men
talidade, a arte e a maneira espiritual dos primitivos (0 expressionismo so
significa aqui uma degeneracao) ;» «Todas estas coisas e outras mil mais
revelam uma, eu diria sistematica rebeliao dos instintos contra a unilateral
espiritualidade e intelectualidade de nossos pais, contra 0 ascetismo durante
seculos praticado», «Dionisos parece subir ao poder para uns quantos seculos,
Porq ue de modo algum considero este rnovimento como um efemero Ieno
meno de post-guerra - na realidade iniciou-se [a antes da guerra, como 0

simples nome de Nietzsche 0 indica - senao como urn movimento de con
junto, fundamente enraizado na marcha historica seguida ate agora pelo Oci
dente; movimento que nos conduz a uma nova distribuicao da energia total
do homem entre 0 cerebra e 0 resto do organismo»,

Necessaria, esta Ionga citacao esclarece 0 que atras constitui a situacao
epocal do publico em face da arte.

E com a poesia? Onde, neste mundo, um lugar para recolhimento?
Ei-la entao gritada, verbalista, retorica, didatica !...

Entretanto, solitaries, vao-se cumprindo os poetas que verdadeiramente
continuarao a poesia no futuro e sabem a tragedia da sua essencial e inevi
tavel aristocracia.

((onthlua~iio da pagina cinco)
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