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Como podemos  analisar  o  tempo?  De  que  forma esse  conceito
filosófico milenar pode ser incorporado no pensamento humano? O
cinema, como arte do tempo pode fazer alguma coisa por essa busca
interminável:  pode  ajudar-nos  a  entendermo-nos,  ou  melhor,  a
pensarmo-nos  enquanto  seres  duráveis  e,  sobretudo,  findáveis.
Talvez  seja  dessa  matéria  do  pensamento  que  se  faz  E  Agora?
Lembra-me (Joaquim  Pinto,  2013).  O  título,  aliás,  remete  de
imediato para essa problemática, jogando com a ideia de presente e
de  memória.  Não  por  acaso,  o  filme  assume  um  modelo  quase
diarístico, confessional, em que o realizador é o narrador. O pretexto
é,  ele  próprio,  dramático,  temporal:  acompanhar  um  ano  de
tratamentos clínicos experimentais de Pinto, cuja saúde é degradada
pela combinação do HIV e da Hepatite C. Para nós, a crítica questão
do tempo é abordada, em  E Agora? Lembra-me, pela intimidade,
pela aproximação possível do cinema aos modos de viver diários.

Da Intimidade

Joaquim Pinto é um nome central do cinema português das últimas
décadas, sobretudo como operador de som (de mais de meia centena
de filmes) e produtor (entre outros, dois filmes da Trilogia de João de



Deus  assinada  por  João  César  Monteiro:  Recordações  da  Casa
Amarela,  1989,  e  A Comédia  de  Deus,  1995).  No  entanto,  foi
também realizador  de alguns filmes,  como  Uma Pedra no Bolso
(1988) ou Onde Bate o Sol (1989), que marcam uma determinada
conjuntura  da  história  do  cinema  português:  um  momento  de
transição entre a geração do 'novo cinema português' e uma nova
geração que procurava novos caminhos, sobretudo temáticos, mesmo
que ainda  fossem seguidores  do  legado dos  anos  sessenta.  Entre
outros, Pinto partilha as primeiras experiências de cinema com Pedro
Costa,  João  Canijo,  Vítor  Gonçalves  ou  Teresa  Villaverde.  Com  E
Agora? Lembra-me, o autor regressa à longa-metragem quase dez
anos depois do seu último trabalho (de curta-metragem) e mais de
vinte anos depois da sua estreia auspiciosa com os filmes citados.
Aliás,  esta  filiação  é  reforçada  durante  o  documentário  com
passagens biográficas de Pinto que se confundem com a história do
cinema português dos anos oitenta e da relação pessoal que manteve
com João César Monteiro.

Como dissemos, este documentário autobiográfico é uma revelação
intimista  do  dia-a-dia  de  Joaquim  Pinto  e  Nuno  Leonel,  o  seu
companheiro  desde  meados  dos  anos  noventa.  Este  quotidiano  é
afetado pelo tratamento experimental e com efeitos colaterais ao que
Pinto  se  submete.  Como  às  tantas  nos  diz,  ao  tentar  fazer  um
calendário anotando os dias bons e os dias maus, acabou por desistir
ao fim de uma semana, porque todos eles eram maus. De facto, a
intimidade que o filme revela embate nas sucessivas crises que Pinto



tem,  originadas  pela  medicação  violenta,  que  muitas  vezes  o
desorientam. No entanto, se há um evidente destaque à força dessas
crises –e à sua, digamos, presentificação, através de monólogos do
realizador– o filme transforma esses momentos numa narrativa mais
larga criando ruturas com outras imagens e outros momentos. Em
certo sentido, Pinto partilha as experiências intimistas próximas da
prática de Pedro Costa e a sua presença no quarto de Vanda, em que
a câmara serve como testemunha de algo que acontece à sua frente.
Há uma evidente diferença: Pinto –e também Leonel– filmam-se a si
próprios,  ao  seu  tempo,  ao  seu  quotidiano.  E  nisso,  é  também
radicalmente  importante  a  voz-off que  narra  e  intervém sobre  as
imagens (muito haveria  a dizer sobre esta  voz-off,  que sabe bem
quando é  necessário  o  silêncio  e  que nunca  é  redundante  com a
imagem),  ordenando-as  e  dando-lhes  uma  coerência  por  vezes
desconhecida  do  espectador.  O  cinema  português  também  já  viu
disto, recentemente, sobretudo nas explorações de Gonçalo Tocha e o
seu já 'clássico' documentário É na Terra não é na Lua (2011).

O  que  ressalta  destas  estratégias  narrativas  é  a  constante
necessidade de pensar as imagens, de integrá-las numa narrativa
filosófica ampla, que detalha diferentes preocupações de Pinto (de
facto, a sua voz é a  voz do filme, da autoria). Podemos dizer que,
nesse discurso que o filme forma, procura-se um sentido de vida,
num gesto largo e filosófico, que procurar um saber canónico (por
exemplo,  a  Bíblia)  mas  também  outros  saberes  obscuros  e
iconoclastas, como um livro ilustrado do século XVI, de Francisco da



Holanda,  e  que  o  Pinto  filma  numas  mãos  com  luvas  de  uma
bibliotecária  de  Madrid.  Mesmo  a  Bíblia,  como  perceberemos,  é
usada como um livro radical do pensamento humano. Entre esses
saberes  milenares  e  os  científicos  atuais,  o  filme  tece  uma
abordagem  sobre  o  sentido  da  vida,  procurando  viver  a  sua
plenitude.  Esta relação entre os livros é também transportada da
relação  entre  Pinto  e  Leonel,  já  que  o  segundo  é  cristão  e
continuamente  reforça  a  radicalidade  da  Bíblia.  Pinto  usa  o  filme
também como ponto de ligação entre as diferentes mundividências e
a experiência-limite de vida que está a viver.

No  entanto,  o  que  E  Agora?  Lembra-me mais  sublinha  é
precisamente  o  quotidiano  da  vida:  a  casa  de  aldeia,  o  campo
cultivado, o acordar, o relacionamento com os cães, os gestos diários
que culminam numa cena de sexo. Tudo faz parte dessa intimidade
desarmante,  difícil  de  agarrar,  ou  só  possível  pela  insistência  em
filmar  e  em  construir  um  discurso  (a  montagem)  sobre  essas
filmagens.  O  olhar  de  Joaquim Pinto  e  Nuno  Leonel  (os  dois  são
'operadores da câmara') é gracioso, muitas vezes chegando a uma
certa  nostalgia  do  home  movie,  comparável  às  experiências  de
autores do cinema de vanguarda como Jonas Mekas. Essa nostalgia,
presente  nas  imagens  serenas  do  campo  crepuscular  e  das
brincadeiras com os cães,  é  testado em contraste com o discurso
mais sofisticado da voz-off. É desta ambivalência que o filme ganha a
sua espessura, a sua beleza e a sua profundidade.



Por outro lado, há uma sensação de que o filme obedece a um
ritmo particular, sentido, por exemplo, na sua banda sonora, que vai
marcando os diferentes 'capítulos' da narrativa. Por vezes, esse som
quase consegue ser excessivo, embora o silêncio impere em vários
momentos,  como  num  dos  clímax  violentos  do  filme,  quando
acompanhamos Pinto e Leonel numa exaustiva corrida contra o fogo.
Nessa situação, acentua-se uma certa fragilidade contra a violência
do mundo e não poderiam haver 'melhores' imagens para caracterizar
esse inominável como as chamas infernais que destroem tudo pelas
mãos do homem (ouvimos Leonel a declarar ser 'fogo posto').

Como  filme  diarístico,  filosófico  e  complexo  que  é,  E  Agora?
Lembra-me exige vários visionamentos para ser possível um diálogo
mais  denso  com  a  sua  exigente  bibliografia  (Freud  e  Marx  são
diversas vezes subliminarmente citados). Aliás, a sua duração (em
alguns  momentos  concretos,  admita-se,  excessiva  ou  redundante)
também exige  esse  olhar  aprofundado.  No  entanto,  o  filme  ecoa
como um documento dos interstícios do quotidiano e as suas imagens
–sobretudo aqueles olhares selfie que documentam a luta de Pinto e
de  Leonel–  demonstram que  o  presente  continua  a  ser  um lugar
filmável,  onde se procuram entender as contradições da imparável
continuidade da vida.
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