
No ano passado, quando a

nova direção do DocLisboa tomou posse (o festival

cumpria o décimo aniversário), esta afirmou querer
cimentar o festival como "um lugar de reflexão" so-

bre o papel do documentário nestes tempos de trans-

formações sociais convulsas em que vivemos. Res-

pondia assim o festival a uma urgência necessária, a

um apelo exigido pelo presente. Intenções que fica-

ram no papel? Não. Na verdade, o Doe fez mais do

que isso. Os objetivos não ficaram apenas num pla-
no teórico, materializaram-se na prática. O Doe mu-

dou, de facto, tal como mudou o seu catálogo (e a

qualidade dos textos que nele se apresentam). Politi-

zou-se — e agir politicamente a nível de programa-
ção passa também por estar atento ao que, por crité-

rio, por questão de princípio, não se exibe (tal como

em tempos nos disse aqui em entrevista Hans

Húrch, o carismático diretor da Viennale). Tenho à

minha frente a programação da edição de 2013, que
arranca na próxima quinta-feira, na Culturgest (até
dia 3). A vontade que tenho é de dizer que este Doe

se radicalizou ainda mais. Os filmes falam por si e

falam disso — e é a eles que passo a palavra.
A "Pays Barbare", por exemplo. Às imagens anó-

nimas de 19 de abril de 1945 na Piazzale Loreto, em
Milão (mais tarde nomeada de Piazza Quindici Mar-
tiri em homenagem aos 15 antifascistas que ali ti-
nham sido executados), onde o corpo do Duce, dez

dias depois, seria pendurado e exibido aos olhos do

mundo. Incansáveis na pesquisa de material de ar-

quivo e no trabalho cinematográfico único que a par-
tir dele operam, Yervant Gianikian e Angela Ricci

Lucchi assombram-nos em seguida com um inventá-

rio das atrocidades fascistas cometidas por Mussoli-

ni nos anos 30, quando este sonhou — e que sonho

terrível — com um império colonial para a 'sua Itá-

lia', massacrando a Abissínia. Imagens essas que o

casal Gianikian nos apresenta aqui, na maior dor,
com um lamento comentado e cantado (por Giovan-

na Marini), 'escavando' na matéria a memória de

um passado (ou como diz Calvino, "a origem de tan-

tos massacres sem imagens").
Abrir um festival com um filme tão especial co-

mo "Pays Barbare", para o Doe, é pôr o dedo na

ferida, recuperar a memória de bárbaros tempos,
fazê-los ecoar no que interessa: no presente. Fechar

o festival com o notável "Manuscripts Don't Burn",
do iraniano Mohammad Rasoulof, cuja narrativa,

inspirada em factos reais, relata o quotidiano de car-

rascos do regime e as atrocidades que, sob pretextos
religiosos, eles cometem sobre as suas vítimas — es-

te filme 'milagroso', realizado em segredo, e cujo

nome dos seus intérpretes, que conseguiram esca-

par do Irão entretanto, não é revelado por questões
de segurança, é um testemunho assustador da re-

pressão no país, um ataque frontal àquela república
islâmica — é deixar uma porta aberta ao futuro, per-

guntar 'o que é que se passa', ou 'o que vai acontecer

a partir de agora': convidado para o júri do festival,
mas recentemente detido pelas autoridades, Rasou-

lof não vai poder visitar Portugal. O Doe deixa a sua

cadeira de jurado vazia: sinal de protesto.
Na Competição Internacional, há nova oportuni-

dade para mergulhar na imensidão cósmica de uma
vida privada, ou melhor, na de duas, as de Joaquim
Pinto e de Nuno Leonel no fabuloso "E Agora? Lem-
bra-me". O Doe reencontra outros autores da sua esti-

ma: o israelita Avi Mograbi e a sua batalha de vida na

Palestina, no conflito que ali grassa e que parece eter-

no; o chinês Wang Bing, com um filme de cortar o

fôlego, "Til Madness Do Us Part", documento da terrí-
vel vida quotidiana de um asilo de loucos isolado no

sudoeste do país — a câmara de Bing parece uma ex-

tensão do seu próprio corpo e esta ilusão de fisicalida-

de é aterradora. Também Pippo Delbono, num filme

de que gosto muito menos do que os anteriores ("San-

gue"), toca na política (e na memória das Brigadas
Vermelhas em Itália); "To The Wolf '

(de Aran Hu-

ghes e Christina Koutsospyrou) traz-nos famílias de

pastores nas montanhas da Grécia e também há de-

sastres naturais no Mississipi ("The Island of St. Mat-

thews") ou causas de justiça na índia ("Jai Bhim Com-

rade") para justificar "que o mundo cabe em Lisboa".

E também a efeméride, uma chilena, completadas

quatro décadas sobre o golpe militar naquele país, vai

dar a ver ou a rever a intervenção cinematográfica de

quem registou o que no Chile democrático de Allen-

de se passou com a chegada de Pinochet, num ciclo

em que se destacam as obras de Patrício Guzmán.

Paralelamente à retrospetiva integral de Alam Ca-

valier, às secções Investigações e Riscos, aos filmes

musicais (ou em torno da música), ao programa Heart-

beat e às duas competições de curtas e longas metra-

gens nacionais (esta com filmes de Miguel Moraes Ca-

bral, André Valentim Almeida, Margarida Leitão, Ma-
ria Clara Escobar, Gonçalo Tocha, Marco Martins e

Susana Nobre) há um programa de excelência intitula-

do Moving Stills (da autoria de Federico Rossin), divi-
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dido em dez grupos, como dez acordes do mesmo te-

ma, e em que os filmes reagem entre si, numa manei-

ra exemplar de programar cinema. Man Ray, Robert

Frank, David Perlov, Varda, Van der Keuken, e tam-
bém Bergman, Godard, Farocki, Morgan Fisher ou

Hollis Frampton encarregam-se de criar uma progra-
mação satélite a gravitar no melhor Doe de sempre. A










