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Os demónios de
Alcácer-Kibir
O novo filme de José Fonseca Cosfa la
sua obra de estreia no domínio da longa
metragem havia sido "O Recado ", exibido
nilo há muito no li programa da RTP ) surge
nos écrans nacionais em meados de 19n,
depois de estar concluída e pronta a estrear
há mais de ano e meio . Na verda de , o subsidio do Instituto Portug uês de Cinema que
foi concedido a José Fonseca e Costa para a
realização de um f ilme de fundo faz ainda
parte de um grupo de subsídios atribuídos
por aquele organ ismo antes do " 25 de Abril"
de 1974 e destinava-se prec isamente à adaptação de uma ob ra de Camilo Castelo Bran co. " Mefistófeles e Maria Antóma ". As
ocorrências pol iticas por que Portuga l passou
permitiram a J.F.C . rever o seu projecto e alterá-lo, optando por um outro tema ern con for mid ade com os ac ontecimentos e disfrutando de uma liberda de de expressão que
até aí lhe tinha sido I nos tinha sido ) vedada .
"Mefistófeles e Maria Antónia " iria certamente da r ao espectador uma leitura parabólica I " clandestina" lhe c hamaria o autor ,
à semelhança do que acontecera com "O
Recado ") da realidade política e social por tuguesa . " Os Demónios" não recusando o
simboio e a linguagem metafórica, ace rca -se
directamente da realidade nacional, usufruindo de uma total liberdade de escrita.
1 O argumento de "Os Demónios de Alcácer Quibir " parte de uma ideia de J .F. C.
que ele trabalha ao nivel da planificação e d~o~,s~-·~~~~:,!!:::=:..:~=----l~==~o=~;:;,;~===~==;..:..~-----;
- -m-ãfõgas- d?- cn a ora~ como- àramatu
Augusto Sobrai . Sente-se , VCõidO o filme ,
que este se desenvolve segundo um certo
improvi so , que a acção evoluiu um pouco ao
da magnifica glória deste castelo hoje mersaber dos aconteci mentos , do seu próprio
a seara para nos dividir, ele sabe que estando
desenrolar, mantendo intactas algumas obgulhado na sombra. Arrancarei dos meus alunidos em greve, podemos discutir os nossos
cessões do autor . Por exemplo; "Os Defarrábios e destas paredes his tóricas que
problemas que só a Reforma Agrária pode
farão estremecer de horror os próprios fanmónios" arran cam numa situação em tudo
resolver I. .. ) Foi o patrão . Mandou queimar e
idêntica à que se veri ficava no fim de " O
tasmas que o habitam", explica Boanova ).
à noite o feitor apareceu morto. Com os
Recaao ", retornando um fio de intriga em
enquanto a Ama !cuja origem b ras ileira é
sapatos trocados, nos RéS como se tivesque os protagonista s são seres ma rginais em
acentuada pela pronúncia) verbera a de semos sido nós a queimar a seara e a matácadência e a corrupção de D . Gonçalo
rela ção aos extratos soc1ais dominantes na
-lo . Era um amarelo, mas não o matamos ".
sociedade portuguesa. Aqui , um grupo de
I "Como é passivei a gente chegar a este
Presos os " agitadores ", co nfrontados com
ponto sem vocé levantar um braço? Sua filha
saltimbancos , jongleurs de feira , menestrais
os trabalhadores , são os mesmos mandados
medievais que prolongam o seu çantar de
fugiu, saiu sem eu saber dela e vem ai com
desaparecer . enquanto a repressão pidesca
forasteiros. São uns vagabundos. E ela vai
amigo, de escárnio e mal dizer até à acse abate sobre os grevistas.
acabar uma vagabunda também. Há quanto
tual idade . No largo de uma povoação da
Novas personagens se ju ntam aos saltimtempo dessas mãos não corre sangue. Herói
prov íncia , arruma -se a " tralha ", porque "isto
bancos em debandada. Beringela, um maltês
que recusa morrer na luta vira palhaço")
aqui já não dá nada "_ E invade-se o Alente jo
cheio de expe riência e conhecimento da vida,
A representação dos saltimba ncos , efec I " Quando as fomes grandes foram / que além
que lhe enche a voz de um cinismo algo intuada durante um banquete onde abundam·
Tejo foi perdido / As desventuras do pogénu o I "Na tal batalha de Alcácer-Quibir, o
as figuras mumificadas de um tempo devo / Todo um povo em desventura / Pelo viver
rei morreu e todos os seus guerreiros. Lá se
sapa recido , fala de " um rei que foi para
humilhado / Busca a sorte n 'aventura / espera
salvou um ou outro. Entre os mortos
Africa caçar mouros, deixo u lá o corpo e o
um rei desejado / O rei nunca voltou / E tu paracharam dez m1J guitarras. Tanta guitarra/
cabelo e ainda por cima as riquezas do reitiste, povo) Camelas , boanova , Africa são
Porq ue é que eles queriam tanta guitarra?
no", referencia directa a D Sebastião que foi
personagens simbólicas que ensaiam "cePara festeJar a vitória? Mas eles perderam?
nas " de uma viagem " de qwnhentos anos".
para Alcácer Quibir , " lança na mão e cavalo
Um homem para ter força para ganhar uma
atalhado de livros e guitarras de fado para
Enquanto adormecem à sombra das árvores,
batalha é preciso ter medo de perdé -la ") e
cantar vitória, ele que já tinha hipotecado
não muito longe os trabalhadores em luta
também Joana , uma jovem camponesa que
toda a nação por dez reis de mel coado, para
contra o latif úndio entram em greve . A GNR
resolve associar-se ao grupo e partir à avencomprar soldados, lanças e armaduras. Foi
é chamada a intervir por ordem do grande
tura I " A gente tem que mudar de vida . Não
mandar vir para terras distantes. Mas o
proprietário . A ameaça de ocupação de
quero ficar aqui de braços cruzados, à espera
terras "n unca será consentido ". As forças da
mouro é que conhecia o deserto de trás para
do que vier ").
ordem e o exército nunca o per mitirã o .
a frente, de longe e de perto. E o D . SebasNa margem de um rio encontram uma
"t preciso evitar toda a efusão de sangue.
tião levou tantas na pinha que ao voltar cá
figura enigmática que convida o grupo a perTudo menos a anarquia. E o bolchevismo . Os
encontrou a vizinha espanhola sentada, na
noitar no seu castelo . É Lianor, filha do nobre
agitadores estão ai a chegar". São as pacama deitada, no trono e o pais mudado de
D . Gonçalo , "Governador das lndias e das
lavras do comandante da GNR, quando se
Africas, grande de Portugal, desconsolado
dono".
aguarda a chegada de Cama/as, Boanova,
morador de um pais que se desmorona ". Os
Terminada a viagem onde re alidade e
Africa . No interior de um celeiro, os rurais
contadores de · histórias improvisam uma
sonho se entrecruzaram tecendo o mito , é de
explicam a sua luta : " O latifundiário queimou
representa ção I " Esta noite cantarei históricas
novo na planície alentejana que Beringela

lauro ant6nio

af iança : "isto não vai com cantigas, nem
tação !MPLA , FREUMO e PAI GC! q ue , pela
com férias. Ma/teses somos nós rod'Js . Malsua luta , permitiram a libertaçã o de Portugal ,
reses ou não seremos sempre a força exlegenda essa que foi suprimida na cópia
piorada enquanto a raiva não se transformar
agora em estreia, o que parece con firmar a
em força organizada. A nossa força, a força
inexactidão dessa dedicatória . De t oda a for -·
da terra. Senão alguém de armas na mão
ma, o filme de José Fonseca Costa respira
há-de falar com a nossa voz em nosso nourr. pouco esse clima de certo desencanto
me" E ainda : "E prec1so destruir o império e
" interno" (mesmo as lutas dos tra balhadores
a cruz, a prepoténcia, e acabar com a pirurai s nã o pare cem muito consequentes , e
lhagem. Um povo não pode viver da piserá mesmo um deles - aque le que foi " in lhagem de um império sem ser ele também
terrogado" pela Pide - o que, no final ,
colonizado ".
aparece i!Ssociado à GNR;- colabo randG, ain2. Estamos obviamente nos ultimes dias
da que à força , na prisão dos saltimba ncos).
Será África a unica personagem que se cen do reg ime fascista em Port ugal. No A lentejo,
as greves , as lutas contra os grandes
segue libertar , para destinos indecifráveis
que o horizonte oculta. Enq uanto em priagrários . Uma lu ta co m as suas organizações
subjacentes !veja-se o co ntacto estabelecido, meiro plano e depois em off , os marginais
desta parábola trágica caiem, vitimados pe las
entre Boanova e Migas .). Uma luta quedesperta a solidariedad e (ma is sent imenta l do
balas dos soldados que reprimem drastique act iva ) dos margina is e trovadores
came nte o gesto de revolta , de insubmissão
armada. A oposição interna oferecendo-se
popu lares le nestes " trovadores " não se encentra rão person if ica dos os intelectuad is
em holocauto , a troc o da libertação de
Áfri ca? Eis a duvida que "Os Demónios de
port ugueses?) . Mas uma luta que nunca
unif ia esses esforços.
Alcácer Quibir" coloca no final de hora e
Po r ou tro lado, e será esse o cen tro destes
meia que se havia i-niciado por uma outra
" Demónios ", um império que se pilha .
legenda: " F1cção filmada em Julho e Agosto
Donde a refe rência a Alcácer Quibir e aos
de 1975, no Alentejo e nos estúdios da Tóbis
" demónios " que J. F.C. procura exercitar . A
Portuguesa, em Lisboa; qualquer seme/hanvisrta ao castelo de O. Gonçalo é uma viagem
ça com faCtos ocorridos ou a ocorer nestes e
pelos fanta sma s que castram a energia
noutros lugares supunha-se ser pura c~in nacional e lhe povoam o sonho de imagens
cidéncia ".
lendárias e impérios antigos que se des3. Discurso politico polémi co , cont rovermoronam perante a letárgica impotênc ia dos
so . mas adulto e vigoroso, "Os Demóni os de
" antigos governadores".
Alcácer Quibir " ostenta[Tl , porém , algumas
Os " quatro cantos" do império ai ficam
fraquezas de estilo , nomeadamente no que
referidos , através de outras tantas persaconce rn e a uma unidade de tom que global nagens qc:e durante a " representação " se
mente nunca é atingida. De um rigor técnico
reunem: Lianor, a filha de O. Gonçalo , nasque apraz finalmente reconhecer na produção naciona l i estes " Dem ó nios" ostencida na india ("A minha mãe era uma princesa, o meu pai rap tou-a '1; a Ama , o Brasil
tam uma qualidade fotográfica , sonora e de
montagem que o colocam a um nível per que conseguiu já um lugar de certa indepenfeitamente internacional , ombreando em
dência , mas ainda subalterno ; e África , presa
a uma terra que lhe é alheia I " Ai de mim, JJr
ig·oaldade com qualquer film e oriundo de
de mim, que terra é esta para onde me /e :> - outra cinematografia) é todavia na sua for vam?'1
mulação narrativa que se poderão encontrar
A interpretação global de " Os Demónios "
as hesitações e desiquilibrios mais evidentes.
parece portanto indicar-nos que o império se
Isto, de ixando a cada espectador a liberdade
debate com lutas internas e externas , de cuja
de aceitar de recusar a ideologia subjacente.
conjug ação sairá o colapso . Al iás na cópia
Oscilando entre o realismo de certas
sequências e a simbologia de outras, " Os
enviada a Cannes (Quinzena dos Realizadores) existia mesmo uma legenda final ,
Demónios " abrem numa situação que relembra o Glauber Rocha de· " António das Mardedicando o filme aos movimentos de liber -

tes " ou " Deus e o Diabo na Terra do Sol"
(pela u tilização do cenário natural alentejano,
pela definição siimbólica de certas figuras Boanova. África, etc .), ainda que trabalhada
num estilo de longo plano sequência que
referencia obviamente o Miklós Jancso de
"Salmo Vermelho" ou de " Electra " (uma
câma ra por vezes parada deixando evolu ir as
person agens em seu redor - ce na em que
Camela s e Boanova ensaiam , enquanto o
Tosco passeia por entre eles um cavalo;
noutras ocasiões uma câmara que desliza
pelo cenário, acompanhando o andar ora de
um, ora de ou tro personagem - quando a
GNR aparece , o cabo vai sendo aco mpa nhado no seu deambular pela câmara que assim liga entre si as figuras ).
A partir , porém , da entrada no castelo de
O. Gonçalo , a infl uência do no rdeste bra -·
sile iro e da planície magiar desaparecem para
o filme assumir uma outra filiação , mais
europeia. O banquete e as suas máscaras
podem muito bem ser associadas a Fellini .
enqua nto Lianor, enroscando -se ao colo da
ama , cita directamente a "pietá "' de Berg man em "Lágrimas e Suspiros " . Mesmo a in trodução do quadro teatr al , dessa represe ntação que o grupo leva a efeito perante os
decade ntes senhores d'! um reino moribundo , tem a ve r um pouco com ce rtas experiências que brotam um pou co por todo o lado e
que introduzem a fic ção teatra l no interior da
ficção cinematográfia , para perm itirem 11ma
necessária distanciação .
Enunciac influências em obras de arte não
é necessariamente menosprezar a invenção e
a:ooeoe-rê ncia de..- um Aovo discurs o. A menos
que essas inf luências se não encontrem
suficientement e assimiladas, dioeridas , englobadas nesse novo discurso . Ã menos que
as referências surjam gritant es , óbvias. Is to
é: tomadas por empréstimo , jus tificadas mais
efT' nome de uma moda, do qu e pela necessidade intima da sua utilização . E nes te asp.,cto José Fonseca Costa não consegue
" co lar" com rigo r e personalidade próp ria essas ascendências tutelares .
Por outro lado , não dei<a de ser extre mamente curioso verificar que , mesmo a
nível dessas influências "Os Demónios de Alcácer QuibJ!·" denunc ia a ambiguidade e a
hesitaçâo de um processo histórico no qual
todos estamos insçr itos. Entre o tropicalismo
de um "te rceir o mundo" e o cerebralismo da
ve lha Europa , ent re o vigor revolucionário
dos " fuzis " purificadores da América Latina e
da África e o metafórico sado-masoquismo
de uma Europa de corpo exangue.
Outro aspecto a sublinhar nesta obra de
José Fonseca Costa é a direcção de actores
que domina a bom nível um co njunto de actores profissionais e não profissionais, sem
que dai resulte qualquer quebra de tom . Desde o " popular" Beringela ao tecnicismo de
João Guedes, Artur Semedo ou Zita Duarte ;
da espontaneidade de um Sérgio Godinho ao
estatismo esfíngico de uma Carmen Gonsalez , passando por Luís Barradas , Fernando
Loureiro , Ana Fl ora , Maria Alice Vergueiro ,
Osvaldo
Medeiros, Fernando Gusmao,
Beatris de Almeida , Toni Morgon , Carlos
José Teixeira, Pedro Efe , entre outros. A
unica nota um pouco discordante será ainda
Ana Zanan i, obr igada aqui e ali a um diálogo
sempre co nseguido , erguendo uma difícil
f ig ura que estabelece a iigação entre a
realidade e o sonho e disso se ressente .

