Em Exclusividade-DN Glauber
Rocha apresenta ·e comenta:

/

Vermelho>>

t;o'' e com momentos plásticos
e poeticos ,nelhores a "0 Can.
4aceiro'• - Mandacarú Ver.
,nflho'' é o ftlme que pode ser
l'i~rosamente conskürado co.
,no o prtmetro ''Western nor.
desttno_·• brastleiro. Jsto por.
que Nelson Pereira dos San.
tos n4o procurou o exotismo
da paisagem, mas o drama hu.
maoo que habita neste deserto
de sol e árvores retorcidas: o
nordeste castigado de sécas,¡
para onde voltará em novem.
bro próxtmo. na realizagáo d11
"Vidas Sécas•'; o grande ro.
manee de Graciliano Ramos.
Part!ndo de urna cstória sim .
• ples - uma pura e bela Zenda
sertaneja, cheia de misticismo
e preconceito, marcada de vio.
lencía telúrica - o reali2ador
de "Rio, Quarenta Graus'• e
"Río, zona Norte'' elaborou um
drama de ritmo violento e
plasticidade de impacto. Se
vimos em "A Morte Comanda
o Canga<;o'' um campo exube.
rante na fotografía de Tonv
Rabatony aqui vemos o pret~
branca dramático e muito mais
real na fotografía de Helio
Silva que nos dá os mais belos
momentos de plasticidade do
cinema brasileiro. Colaboran
do com um diretor sensivel
Helio SHva lembra até mesmd
o grande Eduard Tissé - dos
filmes genial~ de Eisenstem numa espécie de ensaio prévto.
de teste para o que será "Vida3
Sécas''. Ao lado do insólito,
da poesia dramática aas ar.
vores retorcidas, do céu pesado
vemos
e da terra partida uma estoria de amor e urna
estoria de violencia. definida
em linhas rápidas mas inczsz.
as. A preocupa<;áo social de
NPS - um compromisso livre
de extremismos políticos ma;J
uma atitude de responsabili.
dade do cineasta para com a
situai;áo
históric?. social
do
país - faz com que a violén.
cia de "Ma,idacarú Vermelho''
náo seja gratuita, como nos
filmes de canga<;o de Cario,
Coimbra e Lima Barreta. Exis,
te, Jixada com exatidáo e sem
matares malabarismos, a st.
tuacáo latifundiária como prin.
cipto regente da prepoténcia e
do crime - no caso a figura
da Jaandeira, dramática e
verdadeira, criada pela exce.
lente atri2 bahíana que é Ju.
rema Pena - uma das oran.
des interpretagóes
Jemininas
do cinema brasileiro. E por
causa do latifúndio é que ex.
plodem as paixóes, quando os

homens

ncTo tmitou cinema amerlcan.,

dinheiro. N,sto, "Mandacaru''
di/ere profundameiite
dos
"westerns' americanos. A hon.
ra é a marca do carater ser.
tanejo e é por causa desta
honra aue nasce uma perse.
gui<;áo de familia e afnda l.l por
causa da honraa que doís ir.
máos siío levados a uma luta
fratricida, .'ltrás de tudo 1sto
um clima moral :iá mostrado
em nossa lite1atura mas nunca
visto no cinema: Lima Bar.
reto mostrou o nordeste soJb
o ponto de vzsta do pitoresca
e do anedútico. Nelson Pereira
dos Santos. comá menores pre.
ten: óes, abnu um""pequeno cn.
saio do nordeste que vale como
aproveitái;el documentário so.
ciológico. "l'rlandacarú'' é mn
filme •Ugezro•. •rápido' - um
filme de a<;áo. É um filme
que náo requisitou o empenhu
de autoría do seu diretor ma:s
realizou ob1ettvos imedíatos ae
documentac;áo e dinamismo que
o consumam como filme mar.
cante na história do cinema
brasileiro. Se em "Rio Qua.
renta Graus'• Nelson inaugurou
o •realismo caríoca em •Man.
dacarú' in1c1a o •realismo nor.
destino' - que em breve eres.
cerá com "Trés Cabras de
Lampiiío'', de Miguel Torres e
Aurelio Teixeira e com "Vidas
Sécas" do mesmo Nelson e
Graciliano Ramos.
Mas - aináa querena:o con.
3ervar a pura poesía sertaneja
em sua narrativa profunda.
mente comunicativa - Nelson
Pereira dos Santos aproveitou
as chances para realizar uma
experiéncia narrativa enqua.
drada nas :nten<;óes do cinema
moderno. do mundo.
Quero
chamar a atengáo para os
"flash. backs' do romance de
Augusto e Clara, "flash. backs'
lembrados sob o ponto de vista
de cada personagem amante e
dotados de extrema poesía
Uma ordem estruturaz habit,
mente subvertida, fluente mai
eficiente. E basta esta sequén.
cia para fazer de "Mandacarú'
um Jit'lne de real valor artístico,
No plano da agáo, Nelson ti.
rou dois parttdos cxcepctonai~
do nordeste: a verti¡¡em de
"travellíngs• atravlls da cattnya
falo da corrida final de
Augusto e Clara - que est« .
belece o crescen.do para o ato
final: a Iuta na pedreira. c,
grande momento de "Manda.
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faca.o, tiro e bofetadas. Rea.
lista, de uma violencia e mes.
mo de um sadismo mareante.
No bafafá final - filmado cm
•tomadas• belíssimas, contra o
céu de chumbo do norl!este poucos restam. E por /fm, .!ó.
bre os mortos, o coroame11to
macabro dos abutre que en.
tram em cena e completam o
quadro trágico.
Retomado ao lirismo. o ca.
samento é dos momentos mais
belos do cinema nacional: urna
cantiga de trovador, com rimaa
simples de "amor com flor' -eis o estilo· do final, ·onde as
vozes populares cantam a len.
da do mandacarú vermelho de
tanto sanaue derramado.
Jurema Pena domina o elen.
co com grande propriedade.
Está ótima em sua primeira
experiéncia
cinematográfica,
que faz antever a excelencia
de sua futura "Sinhá Vitoria',
em "Vidas Sécas'. O vaqueiro
Miguel Torres é um vaqueiro
legitimo, cncourado e duro muito diferente daqueles l>o.
necos fantasiados de Carlos
Coimbra. /:ionza Pereira - bela
e tngénua - ja2 urna Clara
carreta e meiga, cria um tipo
puro do settiio. A "trindade
maldita' - Ivande Souza, Luiz
Paulina dos Santos e José Tel.
les de Maaahláes - sáo trés
bons tipos -- estranhos e ta
rados, convence1n e muito. E
por fim ternos Nelson no pa.
pel do m,cinho - um moci.
nho como bem convém, dt&.
ere to e seguro.
Um ponto alto do filme: a
música de Remo Usai, o 1avem
compositor de filmes brasilei.
ros, uma auténtica revolucáo.
É éste o mesmo autor da mú.
sica de "A Grande Feira•. Mas
é na fotografía de Helio Silva,
na excepcional verdade desta&
imagens poéticas e dramáticas,
que vamos encontrar a fonte
de u1n estilo entusíasmante
vara o cinema brasileiro. Di3.
pondo de fatógrafo táo inte[i.
gente e sensível, Nelson Pereira
dos Santos criou, nas ima¡¡ens,
um drama brasileiro, tiio evi.
dente e auténtico que esconde
t.odos os possiveis defeitos de
"Mandacarú'. De/eitos que só
pode,n ser encontrados se dts.
culirmo 8 éste trabalho no pla,
no da mazs sectarta exigencia
cultural. Este é outro caso e
sóbre isto esperemos ouvir a
caro'.
Eis um problema soluciona.
palavra final do critico capa.
citado que é Walter da Sil.
do: Nelson, brasileiro convicu.:
das possibiztdades naciona!u.-.....1<:i..u~- - - - - - - - - - -

