
Para
memória
futura
A retrospectiva do DocLisboa sobre

os 40 anos do golpe militar no Chile mostra

uma obra-prima absoluta do documentário:

o monumental La Batalla de Chile,

de Patrício Guzmán. Por Jorge Mourinha

La Batalla de Chile foi rodado
entre Outubro de 1972 e o golpe
de Estado de Setembro de 1973
— e montado no exílio

Ia
Batalla de Chile não é o

único dos filmes que o

DocLisboa programa no
ciclo 1973-2013 - 0 Golpe
Militar no Chile: 40 Anos

Depois. Há mais três, obras
de época rodadas "a quente"
momentos antes e momentos
depois da queda de Salvador
Allende e do golpe de estado de
1973 que instalou no poder a junta
militar de Pinochet. Mas é o mais
importante de todos. E, mesmo
que não fizesse parte dessa

retrospectiva paralela, a sua

exibição seria por si só um
acontecimento, tal a importância
artística e social do monumental
trabalho dirigido por Patrício
Guzmán.

Simultaneamente reportagem
filmada no momento, filme
engajado a favor do governo
socialista que Salvador Allende
liderou entre 1970 e 1973 e relato
histórico, factual, com o seu quê
de desapaixonado, La Batalla de
Chile foi rodado entre Outubro de
1972 e o golpe de estado de
Setembro de 1973, e montado no
exílio a que Guzmán e parte da
sua equipa foram forçados pela
repressão de Pinochet. As duas

primeiras partes, A Insurreição da

Burguesia e O Golpe de Estado,
completadas respectivamente em
1975 e 1976, funcionam como um
"díptico", acompanhando
cronologicamente os principais
acontecimentos que levaram ao

golpe militar, da vitória de Allende
nas eleições parlamentares de

Março de 1973 ao fatídico 11 de
Setembro em que as forças
armadas bombardearam o Palácio
de La Moneda. A terceira, 0 Poder

Popular, terminada em 1979,
constrói-se como um "apêndice"
sobre o modo como o povo
chileno, confrontado com a
paralisação política forçada pela
oposição de direita, pôs mãos à

obra para contornar as
dificuldades quotidianas.

Hoje, 40 anos depois dos

acontecimentos, La Batalla de
Chile vê-se como uma espécie de



conto moral. Que não conta o
triunfo moral de uma revolução
popular destruída pelas forças da

reacção, mas antes disseca o seu

falhanço, retratando-a como um
esforço heróico mas

provavelmente condenado ao
fracasso, em que as armas do
idealismo e da justiça social

partiam derrotadas. 0 subtítulo já
o sugere: A Luta de um Povo sem
Armas. E o próprio título o

reforça: é sistematicamente
traduzido, por onde o filme tem
sido exibido, como "A Batalha do
Chile".

Mas o que as 4h30 de filme
(divididas em três partes de

aproximadamente 90 minutos
cada) documentam é muito mais a
batalha pelo Chile. O que torna o

que parece ser um simples registo
de um ano de convulsões

políticas, filmadas com a urgência
do testemunho enquanto tudo
acontece, numa magistral
masterclass sobre a dificuldade de
reconciliar a teoria e a prática, o
idealismo e a realidade - montada
em plena consciência do modo
como tudo acabou. A batalha
registada pela câmara de Jorge
Miiller Silva (que, desaparecido
em 1974, foi um dos milhares de
vítimas do regime de Pinochet)
não é, apenas, um conflito político
e institucional; é uma luta de
classes pelo futuro de um país, um
combate entre um socialismo de
rosto humano e o totalitarismo
condescendente das elites.
Combate desigual e desesperado,
de um David que compreende aos

poucos que o idealismo não

consegue mover montanhas
contra um Golias inerte e

casmurro que não quer que nada

mude.
De ontem e de hoje
A batalha pelo Chile que Guzmán
conta não se travou à frente de

todos, nas ruas e nas

manifestações, na resistência

popular ao lento estrangulamento
económico que as imagens
parecem mostrar. Travou-se, isso

sim, em surdina, nos gabinetes,
nos salões, à medida que uma
direita pouco disposta a abrir mão
do seu poder aprendia a usar a
democracia e as suas armas contra
uma esquerda idealista, apanhada
de surpresa. E o filme tem o
mérito enorme de não reduzir os

acontecimentos a uma dimensão
puramente ideológica,
enquadrando-os pelo contrário
em termos humanos, pessoais,
sociais. Ao filmar o depoimento de
uma mulher que vota na esquerda
porque só a esquerda soube olhar

para ela como um ser humano que
precisa de pão para os filhos, ou as

declarações esquivas de

empresários que acusam o

governo de levar o país à ruína,
Guzmãn deixa para trás as

palavras de ordem e as retóricas

políticas mais ou menos ingénuas.
Explica que a política, no Chile,
em 1973, gira à volta da simples
dignidade humana, e que o
cinema é testemunha, ao mesmo
tempo distante e interveniente,
dessa ambição.

Nas suas obras posteriores -
entre as quais o soberbo Nostalgia
de Ia Luz (2010) -, Guzmán nunca
escamoteou a importância central
dos acontecimentos de 1973 para a
história do seu país e, mais
latamente, do mundo. E voltou
repetidamente à memória deste

período incómodo, espécie de

"buraco negro" que o Chile
continua a ter dificuldade em
pensar, mas que tem servido de
base às obras mais importantes
saídas da cinematografia local,
como o ensaio-memória de
Carmen Castillo, Calle Santa Fe

(2007), ou a trilogia de Pablo
Larraín formada por Tony Manero
(2008), PostMortem (2010), eJVão

(2012). Exemplo dessa relutância:
La Batalla de Chile nunca foi
oficialmente distribuído nem
exibido no Chile, levando o
cineasta a rodar em 1999 o

"epílogo" Chile - La Memória
Obstinada, registando o seu

regresso a Santiago para mostrar o
filme e revisitar os locais em que
tudo decorre.

La Batalla de Chile é um
monumento. Pelo modo como
sobreviveu, nestes 40 anos, como
filme que simultaneamente
contém e transcende a gaveta do
documentário político, ao mesmo
tempo dentro dos acontecimentos
mas capaz de os observar de fora,
num diálogo constante entre
documento e activismo que se

pensa, também, à luz da memória
futura. Mas, sobretudo, pelo
modo como revela, à medida que
o tempo passa, novos cambiantes
e novos modos de olhar para a

história; pelo modo como ao falar
de ontem nos fala de hoje - e num
momento em que as conquistas da

esquerda são questionadas
mundialmente pelo neo-
liberalismo, pelo preocupante
reacender dos nacionalismos,
pelos efeitos da globalização, o

que tem para nos dizer é

particularmente importante.



O documentário
de Patrício Guzmãn
mostra que
no Chile, em 1973,
o cinema é
testemunha

La Batalla de Chile passa
amanhã (I Parte às 17h15; II Parte
às 19h45) e domingo (111 Parte às
19h30) na Culturgest; repete 4 a ,
30 (I Parte) sa,5

a , 31 (II Parte), e 6a ,
1 de Novembro (111 Parte), no
Fórum Romeu Correia, em
Almada, sempre às 21h30


