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Nos anos 2000, 
refazer tornou-
se uma obsessão: 
estes são os dias 
da reciclagem, do 
remake, da nostalgia 
como indústria. 
De Mad Men ou 
Amy Winehouse às 
cadeias de retro-food 
às louças Bordallo 
Pinheiro, nunca 
a cultura popular 
esteve tão viciada na 
sua própria história.
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H
á 20 anos, não faltava quem 

assumisse que em 2012 nos 

alimentaríamos de pílulas 

coloridas, que iríamos de 

férias de Verão até à lua, 

que andaríamos em carros 

voadores ou que a deslocação até 

Nova Iorque se faria por um túnel 

por baixo do Atlântico.

Afinal, ainda vamos até Nova Ior-

que de avião, os comboios ganharam 

novo alento, a alimentação biológica 

e o regresso à terra estão na ordem 

do dia e os grandes avanços tecnoló-

gicos privilegiam a comunicação 

através de aparelhos de bolso entre 

amigos, e não com extraterrestres.

Em 2012 escutamos música do 

passado, ou do presente, mas com 

um travo enorme de nostalgia: dos 

Black Keys a Lana Del Rey, dos Ala-

bama Shakes a Florence and The 

Machine. E não é apenas uma ques-

tão de sonoridade, é também uma 

questão de roupas, de atitude, da 

forma como se está.

Vemos filmes que lembram a his-

tória do cinema como O Artista ou 

que evocam realizadores como 

Spielberg (Super 8, de J.J. Abrams) 

ou ícones de Hollywood como Ma-

rilyn Monroe (A Minha Semana com 

Marilyn). Ao mesmo tempo, regres-

sam heróis de outrora, de Indiana 

Jones a Rambo.

Na TV, preferimos as séries que 

remetem para épocas passadas, co-

mo Mad Men, e quando compramos 

um amplificador para o iPhone ten-

tamos encontrar qualquer coisa com 

aspecto de rádio dos anos 50. Na 

roupa, não descuramos o que é vin-

tage, e designers de moda como 

Marc Jacobs ou Anna Sui tratam de 

recriar épocas prévias mal elas ter-

minam. Quando tiramos fotos, gos-

tamos que elas sejam filtradas para 

parecerem antiquadas, e quando se 

trata de decorar a casa qualquer ob-

jecto ou móvel de design retro serve 

para polir a coisa.

Nem a comida (há cadeias de re-

tro-food), a pornografia (alusões 

eróticas e colecções de revistas de 

determinadas épocas) ou o univer-

so dos videojogos são imunes a 

esta propensão. E que dizer da po-

lémica do ano passado, em Espa-

nha, quando a viúva de Jorge Luís 

Borges mandou retirar das livra-

rias El Hacedor (de Borges), uma 

recriação literária de Agustin Fer-

nández Mallo, a partir do livro do 

escritor argentino?

Depois da década de 90, é como 

se vivêssemos no tempo dos “re” 

(reformulações, remisturas, reci-

clagens, revivalismos, remakes, 

reedições, retrospectivas e refe-

rências). Nenhuma área criativa 

parece imune à omnipresença do 

passado. “O passado ajuda-nos a 

dar sentido a coisas que se desen-

rolam à nossa frente a grande ve-

locidade”, escreve a docente da 

Universidade de Purchase Elizabe-

th Cuffey em Retro: the culture of 

revival. “Não é apenas por segu-

rança que recorremos ao passado, 

é também por uma questão utili-

tária: queremos a vantagem do 

novo com o aspecto do velho. O 

novo é a ferramenta, não inevita-

velmente o conteúdo, que é o so-

matório do actual e do antigo.”

Indústria da nostalgia
Em momentos de desordem, quan-

do parece não existir um rumo 

bem definido, tendemos a regres-

sar ao que sempre conhecemos. 

Ao que consideramos ser estrutu-

rante. Portugal não passa ao lado 

desta inclinação, embora com nu-

ances próprias, talvez porque a 

reconstrução da nossa memória 

seja, em grande parte, um proces-

so em aberto.

A geração de 80 queria cortar 

com o passado. Por clivagem ide-

ológica, mas também porque de-

sejava descolar do Portugal saudo-

sista, e colar-se à Europa cosmo-

polita. Criou-se, por isso, uma 

relação estranha com o passado 

cultural português, entre a qua-
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A
lgures na segunda metade 

da década de 70, o país 

onde os intelectuais (pelo 

menos os do Porto) 

fortaleciam o cérebro 

com os Flocos de Aveia 

do Canadá à venda na Favorita do 

Bolhão, as donas-de-casa 

enceravam o chão com Encerite (“a 

beleza e a saúde das madeiras”), os 

censores sacavam do lápis azul da 

Viarco quando liam a palavra Rússia 

e a Pasta Medicinal Couto andava 

“na boca de toda a gente”, ficou 

fechado à chave numa gaveta. Há 

sete anos, quando abriu a primeira 

das duas lojas A Vida Portuguesa, 

esse país deixou de ser um segredo 

terrível, daqueles que envergonham 

as melhores famílias. E logo a 

seguir, na televisão pública, os 

portugueses elegeram Salazar como 

o “maior português de sempre”.

Catarina Portas acredita que essa 

eleição foi determinante: sacudiu o 

pudor em relação ao nosso passado 

recente. “Os Gato Fedorento 

puderam então fazer um genérico 

com as fardas da Mocidade 

Portuguesa. Apareceu uma vontade 

de ir atrás que é geracional. A 

minha geração e a que veio depois 

sabiam muito pouco sobre a forma 

como os pais e os avós foram 

educados, e esse silêncio não era de 

todo saudável. De repente, tornou-

se uma obsessão. A quantidade de 

livros sobre o Estado Novo 

publicados nos últimos anos é 

impressionante; caiu-se no outro 

extremo”, diz a proprietária de A 

Vida Portuguesa – que se lançou 

noutra aventura revivalista, com a 

reabertura de três velhos quiosques 

de Lisboa, agora restituídos à sua 

função de pontos de venda de 

refrescos de groselha e capilé.

A saudade revelou-se um negócio 

da China, mas Catarina argumenta 

que aquilo que está a vender não é 

um passado branqueado e 

estilizado (o mesmo passado até 

aqui associado a imagens de 

pobreza, provincianismo e 

repressão), ainda que seja isso que 

as pessoas estão a comprar. 

“Acredito que as duas principais 

qualidades de um produto não são: 

um, ser estrangeiro; dois, ser novo. 

Há coisas que um dia correram bem 

e não é por o tempo ter passado que 

hoje têm de correr pior. Mas é 

verdade que um dos meus critérios 

de selecção foi o packaging – em 

Portugal, como tivemos um 

mercado pacato durante muito 

tempo, as marcas não tiveram 

grande necessidade de se 

modernizar”, diz. 

Muitas ficaram como foram – 

dentro e fora das embalagens, há 

produtos que são toda uma viagem. 

“Costumo dizer que tenho uma loja 

de madalenas de Proust. Cheguei a 

pensar instalar um sofá e uma 

câmara de filmar na loja para as 

pessoas contarem as suas 

histórias”, continua. Souvenirs de 

sete anos de A Vida Portuguesa? 

“Lembro-me de um senhor já de 

muita idade que cheirou a [colónia] 

Lavanda da Ach Brito e pediu uma 

cadeira para se sentar, quase tonto: 

‘Era o cheiro do meu avô, de 

repente voltou’. Também há a 

história de um cliente de 20 e tal 

anos que me escreveu a dizer isto: 

‘Na loja tenho saudades de 

produtos que nunca conheci”. O 

passado é literalmente aquilo que 

fazemos dele – ou seja, uma fantasia 

ilimitada. “Há dois anos, a fábrica 

de chocolates Imperial resolveu 

fazer amêndoas da Páscoa da marca 

Regina, coisa que a Regina jamais 

tinha feito. Mas eu ouvi pessoas a 

dizerem ‘que bom, já há amêndoas 

da Regina outra vez’”, exemplifica. 

Sete anos depois, Catarina Portas 

ainda não tem uma explicação para 

a “retromania” que se apoderou do 

país, pondo-o a açambarcar louças 

Bordallo Pinheiro (ainda somos 

todos do tempo em que eram 

embaraçosamente kitsch…). A não 

ser esta, que parece lapalissiana: 

“Talvez isto tenha a ver com a 

conquista de uma certa auto-

estima, desporto em que nunca 

fomos grandes campeões – em 

Portugal, só no futebol e na comida 

é que nos achamos o máximo. E 

depois, em tempos de crise, as 

pessoas tendem a refugiar-se em 

produtos seguros – e no passado. O 

admirável mundo novo desiludiu-

nos a todos um bocadinho”.

Ela vê o futuro quando olha para 

trás, e isso sim, defende, pode ser 

admirável: “O passado está cheio de 

oportunidades de negócio. A Pasta 

Medicinal Couto é a única não 

testada em animais. Os vegans 

adoptaram-na, é divertido! E numa 

Europa que perdeu a manufactura, 

Portugal, que ainda a tem em parte, 

devia apostar nela. Acredito que o 

regresso ao passado pode construir 

o futuro”. 

Mesmo que nesta fase ande 

tentada a sacar da pistola sempre 

que ouve a palavra vintage. 

Compra-me como foi

Com as lojas A Vida 

Portuguesa, Catarina 

Portas abriu uma 

gaveta fechada 

à chave nos anos 70 

– e o país passou 

a vasculhá-la 

obsessivamente. 

Por Inês Nadais

se indiferença e o conflito. Já neste 

século, aos poucos, o passado dei-

xou de constituir estigma.

Não só o passado conotado com 

uma possível identidade portugue-

sa (do fado às peças de Bordalo Pi-

nheiro), mas também o retro cos-

mopolita, vivido enquanto “mar-

ca”, que foi surgindo ao longo dos 

anos por esse mundo fora. E Lisboa 

ou Porto seguem essa linha, através 

da proliferação de restaurantes, 

bares, cafés, festas, lojas de roupa, 

de discos, de objectos ou de mobi-

liário que cultivam esse gosto pelo 

vintage. Até as motas Vespa volta-

ram a circular pelas estradas e para 

bailar aí está a orquestra Real Com-

bo Lisbonense, liderada pelo artis-

ta e músico João Paulo Feliciano, 

que recupera temas portugueses 

dos anos 50, sintoma de que já exis-

te à-vontade na interacção com o 

passado.

Mas uma coisa é iluminar o pas-

sado ou reactivá-lo, fazendo-o dia-

logar com o presente. Outra é a si-

mulação. A replicação. A estilização 

superficial. De todas as áreas criati-

vas, aquela onde existe maior cons-

ciência da emergência de uma ver-

dadeira indústria da nostalgia talvez 

seja a da música popular, pela sua 

força disseminadora e pela veloci-

dade com que apreende o que se 

passa à volta, ao mesmo tempo re-

flectindo e impulsionando o sentir 

premente dos tempos actuais.

Nos últimos tempos, são incontá-

veis as bandas que regressaram ao 

activo (Pixies, The Police, Led Ze-

ppelin, My Bloody Valentine, Stoo-

ges, Sex Pistols), os discos de tribu-

to (Nirvana), as reedições (dos Bea-

tles aos grupos mais obscuros de 

determinadas épocas) ou os concer-

tos assentes na interpretação de ál-

buns clássicos (Primal Scream), que 

Nostalgia
Em 2012 escutamos música do 
passado, ou do presente, mas 
com um travo enorme de 
nostalgia: dos Black Keys a Lana 
Del Rey (na foto), dos Alabama 
Shakes a Florence and The 
Machine. E não é apenas uma 
questão de sonoridade, é 
também de roupas, de atitude, 
da forma como se está
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denunciam a obsessão da cultura 

pop pelo seu passado imediato.

É isso que Simon Reynolds, jorna-

lista e ensaista inglês a viver em Los 

Angeles, proclama em Retromania: 

pop culture’s addiction to its own past, 

obra em que explora a obsessão ac-

tual pela história da cultura popular. 

“Graças à Internet, o passado está 

disponível para todos. No caso da 

música popular é fácil escutar tudo, 

ou quase tudo, o que foi gravado, o 

que contribui para que nunca deixe-

mos verdadeiramente de lado o pas-

sado”, dizia-nos aquando do lança-

mento do livro. “Dessa forma é difícil 

formar-se uma identidade, uma di-

recção, algo de que a maior parte das 

bandas dos últimos dez anos carece. 

Ou seja, não é possível dar uma res-

posta imaginativa a tantos estímulos 

à nossa volta.”

Passado, presente e fu-
turo, ao mesmo tempo
Depois da Segunda Guerra Mundial, 

e em particular dos anos 50, quando 

no Ocidente se forjou a condição te-

enager — teoria cada vez mais posta 

em causa [ler Teenage — the creation 

of youth culture, de Jon Savage, que 

inventaria uma série de subculturas 

jovens do início do século XX] —, que 

distinguimos as décadas pela cultura, 

combinação de comportamentos, 

identidades grupais, criações e con-

sumos, da música à moda, do cinema 

à TV. Para todas as décadas temos 

um imaginário, rituais, roupas e 

orientações.

Aconteceu nos anos 50 com os ro-

ckers. Nos 60 com mods e hippies. 

Nos 70 com o punk e disco. Nos 80 

com o hip-hop e a cultura raver. Nos 

90 com diversas expressões da mú-

sica de dança e com o grunge. Mas a 

década de 2000 parece ter deixado 

um vazio. Parece não ter deixado 

A pureza foi-se
“Os Animal Collective, 
Gonjasufi, o grime, o dubstep, 
esse tipo de coisas, continuam a 
inovar, misturando passado 
com elementos 
contemporâneos, mas a 
sensação de uma certa pureza 
inovadora foi-se”, diz Simon 
Reynolds

P
arece que os 

iphoneógrafos (e demais 

fotógrafos com telefones) 

andavam aborrecidos 

com a falta de fulgor, de 

aura e de criatividade das 

suas imagens. As fotografias 

digitais que faziam eram 

demasiado… digitais, 

simplesmente digitais ou de 

aspecto amador. E para encontrar 

antídoto para esta desilusão 

colectiva, nada como basculhar no 

sótão da fotografia, nos suportes já 

experimentados, na terminologia 

do antigamente, que é como quem 

diz jogar no campeonato do hábito 

e da familiaridade. Foi lá que os 

fundadores do Instagram, a 

aplicação de fotografia para 

smartphones do momento, foram 

desencantar, entre outras coisas, o 

retoque, os filtros, as bordas 

arredondas e as cores Polaroid que 

têm feito sucesso entre mais de 30 

milhões de utilizadores. 

Já havia aplicações para redes 

sociais de fotografia. E já havia 

aplicações de fotografia a piscar o 

olho ao passado. O que não havia 

era uma aplicação que juntasse o 

melhor destes dois mundos. Kevin 

Systrom e Mike Krieger, os 

fundadores, acreditaram nessa 

nesga de oportunidade, 

trabalharam um ano no conceito e 

na técnica e, em Outubro de 2010, 

lançaram o Instagram, a aplicação 

que mastiga imagens de maneira a 

pôr-nos na ponta dos dedos 

visualidades retro prontinhas a 

viajarem rumo a uma rede social 

própria e a mais outras seis 

(Twitter, Facebook, Tumblr...). A 

cada segundo são partilhadas 15 

imagens com origem no Instagram. 

Não deixa de ser revelador (e 

paradoxal) do tempo revolucionário 

que vivemos na prática fotográfica 

(com pretensões artísticas ou não) 

que uma aplicação para 

smartphones que mimetiza 

formatos, técnicas e suportes da 

fotografia analógica tenha sido 

comprada esta semana por um 

valor astronómico e por um gigante 

como o Facebook. Os 764 milhões 

de euros que a rede social criada 

por Mark Zuckerberg pagará pelo 

Instagram (uma empresa que 

particamente não tem receitas) são 

superiores à linha de crédito (726 

milhões) dada este ano à Kodak – a 

rainha da fotografia analógica com 

mais de um século de vida –, que 

terá neste cheque uma das suas 

últimas oportunidades para tentar 

sair da situação de falência 

declarada. E se estávamos à procura 

de um exemplo de paradoxo ele 

está aqui: à medida que vemos o 

analógico definhar, vemos cada vez 

mais pessoas agarradas ao 

analógico… no digital (e vemos 

também quem lucre com ele).

A inspiração fundamental para 

estética Instagram vem do colorido 

da Polaroid, das suas marcas, 

manchas, rebordos e alguma dose 

de imprevisto. Mas não foi só no 

look and feel das máquinas criadas 

nos EUA no final dos anos 40 que 

Systrom/ Krieger se basearam – foi 

também na ideia de instantaneidade 

(um dos atributos que sempre casou 

bem com a imagem fotográfica e 

que está na origem do nome da 

aplicação). Nessa voragem para ver 

logo, partilhar logo e, já agora, fazer 

uma viagem pelos tempos estéticos 

da fotografia sem sair do nosso 

telefone.

Instagram ou fotografia 
retocada 
pelo seu passado
Os fundadores 

do Instagram foram 

desencantar 

o retoque, os fi ltros 

e as cores Polaroid. 

Por Sérgio B. Gomes

Onze filtros 
para o passado
Aplicar filtros retro a fotografias 
e partilhá-las em redes sociais. 
Foi nesta dupla que os criadores 
do Instagram, lançado em 
Outubro de 2010, se inspiraram 
para concorrer com dezenas de 
outras aplicações para 
smartphones dedicadas à 
fotografia. O Instagram oferece 
onze filtros e ferramentas de 
edição que permitem dar às 
imagens um aspecto vintage
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N
ão é preciso grande 

esforço para perceber que 

a inspiração de Amy 

Winehouse na escrita de 

Back To Black não lhe veio 

exclusivamente do 

inconsciente. Basta olhar para a 

capa do disco, mais propriamente 

para o penteado e a maquilhagem: 

a cabeleira em forma de colmeia e 

o eyeliner marcado são decalcados 

de Ronnie Spector, a principal 

vocalista das Ronettes, o mais 

importante girl-group dos anos 

1960 ao lado das Supremes. Mais 

que isso, a estrutura e os truques de 

cada canção são a reescrita, para o 

século XXI, da música que grupos 

como as Ronettes ou as Supremes 

cantavam. 

Na sua essência, o som dos girl-

groups originais era música soul, 

esbranquiçada pelos contornos 

pop que os compositores davam às 

canções, por forma a penetrar no 

mercado branco. Na versão de Phil 

Spector (que produziu as Ronettes, 

entre outros grupos) havia dezenas 

de instrumentistas em simultâneo 

de modo a que o impacto 

instrumental fosse estrondoso – o 

ritmo era fundamental mas a 

percentagem soul diminuía. O 

modus operandi dos girl groups era 

sempre o mesmo: uma parelha de 

escritores de canções 

conhecedores das virtudes 

melódicas da pop e das 

possibilidades catárticas da soul; 

uma banda de soulmen experientes 

que insuflassem ritmo; um 

arranjador exímio no jogo de 

cordas; um produtor que pegava na 

canção e lhe dava “um som”. 

Para Back In Black Amy fez 

questão de ter uma banda de 

estúdio soul à séria, como 

antigamente. No caso foram os Dap-

Kings, que eram a banda da editora 

Daptone e a banda-suporte da 

cantora Sharon Jones. 

Sem Winehouse não haveria 

Duffy ou Adele – ou elas não teriam 

a atenção mediática que têm. Mas, 

e não desprezando os seus méritos 

artísticos, Back To Black não 

inventou o revivalismo soul – antes 

foi o seu cume comercial, o 

primeiro disco mainstream desse 

processo de revivalismo. A história 

começa anos antes, em Brooklyn, 

e, curiosamente, podemos colocar 

Sharon Jone e os Dap-Kings no seu 

epicentro – e encontraremos uma 

emulação dos métodos de 

produção da Motown.

Gabriel Roth montou a Daptone 

Records em 2000. Tal como nos 

tempos áureos da soul dos anos 60 

a editora tinha uma banda da casa, 

os Dap-Kings, da qual Roth faz 

parte. A banda grava os discos da 

editora, e compõe para uma voz 

específica – tal como nos velhos 

tempos. Quando a Daptone 

começou a reavivar a soul antiga os 

seus elementos já tinham rodagem: 

os Dap-Kings nasceram das cinzas 

dos Soul Providers, que tocavam 

desde meio da década de 1990. A 

Por baixo da cabeleira de 
Amy Winehouse havia soul
Back To Black 

não inventou 

o revivalismo soul 

– antes foi o seu 

cume comercial. 

Por João Bonifácio

própria Sharon Jones, que editaram 

e com quem atingiram relativo 

sucesso, não era novata, mas nunca 

conseguira carreira a solo. 

Descobriram-na quando os Soul 

Providers estavam a gravar um single 

com o soulman Lee Fields – cuja 

história é semelhante à de Jones – e 

ela fazia coros. Essa é uma marca 

deste revivalismo da soul: a 

recuperação de gente que tinha 

crescido com a soul clássica, mas 

que nunca tinham tido uma 

oportunidade: Sharon Jones, Bettye 

Lavette, Charles Bradley e Lee 

Fields são bons exemplos de gente 

que veio a fazer grandes discos em 

idade tardia e antes pouco tinha 

gravado.

Outras editoras, como a Truth & 

Soul, foram nascendo. Outras 

bandas recriaram derivações soul, 

como Budos Band ou El Michels 

Affair. No Time For Dreaming, de 

Charles Bradley, foi gravado pela 

Menahan Street Band que na 

realidade é uma mistura de músicos 

das três bandas mencionadas acima 

– ou seja: total recuperação do 

sistema industrial da soul dos anos 

60, apenas que em ponto pequeno.

O revivalismo chegou ao outro 

lado do Atlântico e gente como Alice 

Russel andava a percorrer estes 

caminhos antes de Whinehouse 

estourar com as tabelas de vendas. 

Gradualmente pessoas mais novas 

começaram a fazer soul à antiga – 

Raphael Saadiq gravou com antigos 

músicos da Motown. E mesmo 

gente que andava no rap explodiu 

quando se voltou para a soul – Aloe 

Blacc ou Mayer Hawthorne.

É óbvio que toda este gente 

copiou métodos e ouviu os clássicos 

da soul com muita atenção. Mas 

quando ouvimos Lee Fields ou Amy 

Whinehouse não pensamos que 

estamos a ouvir o passado – 

pensamos que estamos a ouvir 

grandes canções soul, grandes 

vozes soul, com fundura. O que faz 

que a soul, hoje, seja bem mais que 

um Lázaro ressuscitado. 

Amy Winehouse
A cabeleira em forma de 
colmeia, o eyeliner marcado e a 
estrutura das canções são 
decalcados de Ronnie Spector e 
das Ronettes, o mais importante 
girl-group dos anos 1960 ao 
lado das Supremes

Sharon 
Jones/
The 
DapKings
Uma marca do 
revivalismo da 
soul: a 
recuperação 
de gente que 
crescera com a 
soul clássica, 
mas que nunca 
tivera uma 
oportunidade

um rasto. Parece não ter uma iden-

tidade. Não porque não tenha ocor-

rido nada, mas porque o que acon-

teceu adveio por excesso, de forma 

pulverizada e rápida, não chegando 

a formar um todo coerente. É como 

se a cultura popular da última déca-

da se devorasse a si própria, em ci-

clos cada vez mais curtos, dificultan-

do novas orientações. É como se o 

arquivo da história fosse engrossan-

do com o tempo, disseminando-se 

com a Internet, o YouTube e as mais 

recentes tecnologias.

No caso da música, diz Reynolds, 

esse facto contribui para criar a ideia 

de que todos os géneros já foram 

revisitados. Para ele, o último fenó-

meno com características novas foi 

o movimento Rave nos anos 90.

“Sempre existiram artistas esti-

listicamente anacrónicos ou redun-

dantes. A diferença é que antes 

eram marginais”, diz, pensando 

nos anos 2000, marcados pelo re-

gresso do rock (White Stripes, The 

Hives), do pós-punk (Franz Ferdi-

nand), da folk (Fleet Foxes, Deven-

dra Banhart), da soul (Amy Wi-

nehouse, Adele) ou da pop electró-

nica dos 80 (Lady Gaga).

Parece que vivemos num contex-

to de cultura derivativa, onde existe 

uma enorme dispersão, uma impos-

sibilidade de focagem, pelo facto de 

a informação que nos chega ser de-

masiado amplificada. Hoje, talvez 

pela primeira vez na História, temos 

a sensação de que podemos aceder 

a todas as obras, de diferentes épo-

cas, num ápice. Dantes, o acesso ao 

passado era parcial. Agora tornou-se 

cumulativo. Não admira que subsis-

ta uma impressão de que passado, 

presente e futuro se sucedem, não 

apenas um atrás do outro, mas to-

dos ao mesmo tempo, conectando-

se entre si, permeáveis. Em vez de 

uma história com percurso preciso 

e contínuo, temos regressos, ana-

cronismos, descontinuidades, recu-

perações e convivências.

Sim, sempre foi assim. Mas agora 

Talvez pela 
primeira vez na 
História, temos a 
sensação de poder 
aceder a todas as 
obras, de 
diferentes épocas, 
num ápice. O 
acesso ao passado 
tornou-se 
cumulativo
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P
ara agradar aos que 

dobraram a casa dos 40 e 

têm idade suficiente para 

sentirem nostalgia de 

uma era passada e 

também para agradar aos 

mais novos, suficientemente 

jovens para pensarem que a 

evocação dos anos 70 é trendy e 

cool (expressões do examiner.com) 

– assim se explicava a estratégia 

para o cartaz de O Americano 

(Anton Corbijn, 2010), um “sweet 

retro” filme de espionagem em que 

George Clooney, 50 anos, tinha 

“qualquer coisa de Steve 

McQueen”; e assim se pode 

resumir, com o risco da 

simplificação, o próprio Clooney, 

que, já se disse também, tem 

qualquer coisa de Cary Grant. 

A sua segunda longa como 

realizador, Boa Noite e Boa Sorte 

(2005), sobre os tempos de 

afirmação do jornalismo televisivo 

(anos 50), as lutas contra pressões 

corporativas e cruzadas 

conservadoras, foi filmada a cores 

e depois passada a aveludado 

preto e branco, confortante e 

inofensivo apesar do tabaco 

expirado pelas personagens — 

questão de décor que reconstituía 

os gestos e uma época, mas 

também questão de imaginário, 

aquele que é acompanhado por 

bandas sonoras jazzy. 

Ou seja, George assumia-se 

como herdeiro de um património 

liberal de denúncia (por isso ficou 

irritado quando, numa conferência 

de imprensa no Festival de Veneza, 

esbarrou contra a irritante questão 

sobre a suposta incompatibilidade 

entre filmes contra as 

corporações e anúncios 

televisivos a marcas de café.) 

Ou seja, Clooney como figura 

que (nos) garantia que o melhor de 

nós ficou lá atrás. 

Essa é a persona que joga hoje, 

com o espectador, numa zona de 

conforto. Quer em objectos 

lúdicos, às vezes divertimentos 

serôdios — a série Ocean’s..., em 

que já não é Cary Grant que está 

“ali”, é Frank Sinatra —, quer em 

filmes “sérios” (Syriana, 2005; 

Michael Clayton, 2007; O 

Americano, 2010; Nos Idos de 

Março, 2011) que mais 

explicitamente mostram a vontade 

(mas também à mostra ficam as 

dificuldades da aprendizagem) de 

se fazerem à imagem dos thrillers 

paranóicos de Alan J Pakula dos 

anos 70. Com Clooney como 

aprendiz de Robert Redford ou 

Warren Beatty. 

A propósito de Beatty, e fazendo 

um pouco de “política de actores” 

junto de figuras de um certo don 

juanismo e de activismo liberal — 

Beatty esteve activo para 

candidaturas democratas, a 

primeira das vezes em 1968, 

apoiando Robert Kennedy. 

Separam-nos décadas, mas 

sobretudo isto: um torna 

confortável e doce (“sweet retro”) o 

(seu) liberalismo para fazer parte 

de um programa de charme e café; 

o outro nunca o usou (ao 

liberalismo) para mascarar o 

narcisismo e a ambição. George, 

pelo menos até hoje, nunca teve a 

coragem de se auto-destruir, como 

Warren fez ao dinamitar, de forma 

peripatética, a imagem que 

obsessivamente construiu e 

protegeu. Em filmes (nestes 

exemplos, alguns são títulos por 

ele realizados mas todos são 

projectos de produtor de si 

próprio) como Reds (1981), Ishtar 

(1987), Dick Tracy (1990), Bugsy 

(1990), O Amor da Minha Vida 

(1994) — nos dois últimos, o cúmulo 

do romantismo iguala a violência 

da irrisão, e não se pode esquecer 

que o seu par é a esposa, Annette 

Bening — ou Bulworth — Candidato 

em Perigo (1998). Warren nunca se 

furtou a ser alvo. Já George é o 

veículo certo para o medo da 

vertigem, do desamparo, do 

desconforto que espreitam em 

Nas Nuvens (2009) ou Os 

Descendentes (2011): eis o “cinema 

para adultos”, hoje.

George Clooney e o 
liberalismo descafeinado
Clooney garante 

que o melhor de nós 

fi cou lá atrás. 

Por Vasco Câmara

Boa Noite 
e Boa Sorte
Sobre as lutas de afirmação do 
jornalismo televisivo (anos 50) 
contra as pressões corporativas 
e as cruzadas conservadoras, 
filmado num preto e branco 
aveludado — questão de 
reconstituição de época, mas 
também questão de imaginário, 
aquele que é acompanhado por 
bandas sonoras jazzy

essa consciência entra-nos pelos 

olhos dentro. Ou seja, continuam a 

existir desenvolvimentos e mudan-

ças — e não apenas revivalismos ou 

recalcamentos do passado —, mas 

agora são inevitavelmente percep-

cionados de outra forma. Mais sub-

tilmente.

“Continuo a encontrar, todos os 

anos, muitos discos que me agra-

dam, embora seja diferente do que 

acontecia nos anos 80 ou 90”, diz 

Reynolds. “Não por ser mais velho, 

como alguns poderão pensar, mas 

pela sensação de que a música se 

desligou da realidade do mundo, 

tornou-se epidérmica, uma espécie 

de funcionalidade. O problema dos 

suportes digitais é que eles não são 

exclusivamente para a música. Ou 

seja, acabamos por ouvir imensa 

música enquanto fazemos muitas 

outras coisas. Acaba por ser uma 

experiência prática, não artística.”

“Mas quando um disco é bom não 

me preocupa se é ou não inovador”, 

acrescenta. “Gosto de projectos ac-

tuais como Metronomy, Chairlift, 

Grimes ou Ariel Pink, mas tenho pe-

na que a sua frescura não esteja li-

gada a uma disposição, não chegan-

do a formar qualquer coisa como a 

cultura rave e jungle nos anos 90, 

que implicava uma identidade.”

Do ponto de vista do consumidor, 

em décadas passadas aceder à mú-

sica implicava esforço, relações de 

convivialidade; emprestavam-se dis-

cos, gravavam-se cassetes. Hoje tudo 

parece disponível. “Dantes existia 

alguma frustração porque não se 

acedia a muitas coisas, mas existia 

essa pulsão do desejo. Hoje há ex-

cesso de coisas, a quantidade subs-

titui a qualidade da experiência. Não 

existe nada melhor, para mim, do 

que ficar preso a um disco, mas es-

sa experiência é cada vez mais difí-

cil. Em parte por isso, existe uma 

espécie de regresso ao vinil, à cas-

sete, aos concertos, à experiência 

física. É preciso estar lá.”

Hoje, o choque do novo continua 

a fazer-se sentir, mas manifesta-se 

de maneira diversa. “Os Animal Col-

lective, Gonjasufi, o grime, o dubs-

tep, esse tipo de coisas, continuam 

a inovar, misturando passado com 

elementos contemporâneos, mas a 

sensação de uma certa pureza ino-

vadora foi-se”, diz Reynolds. “A sen-

sação de que estamos a ouvir qual-

quer coisa que nunca ouvíramos é 

cada vez mais difícil de advir.”

Excesso de História
Resta saber se a pureza inovadora, 

como lhe chama Reynolds, não cons-

titui uma idealização, qualquer coisa 

que não existe verdadeiramente. En-

contrar uma voz singular implica 

adoptar e abraçar filiações, comuni-

dades e discursos. Não se cria a par-

tir do nada, mas sim da desordem. 

“Sim, é verdade, mas ao mesmo tem-

po, quando surge qualquer coisa de 

singular, é mais fácil, de imediato, no 

segundo seguinte, aparecerem qua-

tro ou cinco a fazerem o mesmo, 

porque a tecnologia o permite. E lá 

se vai esse efeito de novidade.”

Por outro lado, afirma, “as influ-

ências eram qualquer coisa de invo-

luntário. A diferença é quando as 

influências são um fim em si mesmo 

e não um ponto de partida. Não exis-

te nenhum problema em ser-se in-

fluenciado pelo passado. As peças 

de Shakespeare eram baseadas em 

velhas histórias ou lendas. Mas mui-

tas das bandas rock de hoje limitam-

se a evocar os dias gloriosos dos Led 

Zeppelin ou de Jimi Hendrix. As in-

fluências parecem ser escolhidas a 

dedo, como se fossem um portfolio 

do gosto, arrumadas em diversas 

prateleiras. É como se as pessoas as 

procurassem, o que é muito estra-

nho, porque supostamente seria 

qualquer coisa sobre a qual não te-

riam grande controlo.”

O excesso de História acaba por 

produzir um outro efeito peculiar. 

Se até há décadas atrás era aceite 

que pais e filhos consumiam coisas 

diferentes, hoje essa distinção é 

Portugal não passa 
ao lado desta 
inclinação pelo 
passado, embora 
com nuances 
próprias, talvez 
porque a 
reconstrução da 
nossa memória 
seja um processo 
em aberto
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N
ostalgia. É delicada, mas 

potente.” A frase é dita 

por Don Draper ( Jon 

Hamm) no final da 

primeira temporada de 

Mad Men (2007-2012; 

RTP-2 e Sundance HD), a série 

televisiva de Matthew Weiner 

ambientada no mundo da 

publicidade nova-iorquina na 

década de 1960. E com esta frase 

Weiner acertou na mouche do 

impacto retro de uma série que, 

por trás da imagem perfeita do 

sonho americano do pós-II Guerra, 

está a falar do seu reverso, como 

quem olha para os dois lados da 

moeda. E, contudo, é mais que 

evidente que Mad Men se tornou 

no fenómeno de culto que é 

devido em grande parte à 

reconstituição impecável de um 

glamour modernista - ou não 

decorresse no momento-charneira 

entre o we’ve never had it so good 

dos anos 1950 e a ascensão da 

contra-cultura dos anos 1960. Um 

pouco como se esta fosse a última 

oportunidade de desfrutar, sem 

culpa, de um ideal americano, 

antes do mundo mudar – e, a esse 

nível, não estamos tão longe de 

um produto aparentemente nos 

antípodas de Mad Men como 

Downton Abbey (2010-2012, Fox 

Life e SIC), a série de época de 

Julian Fellowes que se passa 

igualmente na mudança de eras 

que rodeou a I Guerra. 

Weiner, no entanto, nunca quis 

fazer de Mad Men uma celebração 

nostálgica do passado, como fica 

ambiguamente explícito na 

proposta de Don Draper aos 

executivos da Kodak: é a emoção 

subjacente à nostalgia que se quer 

acordar, o propôr uma experiência 

mais do que um consumo, uma 

mundivisão mais do que um 

conceito. George Steiner falou em 

tempos, no seu ensaio No Castelo 

do Barba-Azul (Relógio d’Água), 

dos “anos dourados” 

irrecuperáveis em que o tempo 

acaba por moldar o passado; a 

verdade esconde-se no 

desfasamento que a memória 

constrói entre artifício e realidade, 

forma e função, onde um conforta 

e outro revela. O passado foi lá 

atrás, mas continua relevante para 

os nossos dias. Mad Men procura a 

universalidade de uma dúvida e de 

um questionamento social no 

quadro de um drama de época, 

utilizando inteligentemente a seu 

favor os artifícios da publicidade 

(“inventada” na precisa época em 

que tudo se passa) para permitir 

um olhar “revisionista” (o que não 

é o mesmo que dizer 

“politicamente correcto”). 

O sucesso de séries que 

mostram ser igualmente 

impecáveis na sua reconstituição 

de época como Downton Abbey ou 

a lusa Conta-me como Foi (RTP-1, 

2007-2011, adaptada de um 

Mad Men, o charme 
discreto da nostalgia
Fenómeno 

de culto devido a um 

glamour modernista, 

é como a última 

oportunidade 

de desfrutar, 

sem culpa, de um 

ideal, antes 

do mundo mudar. 

Por Jorge Mourinha

original espanhol) reside no apelo 

puramente nostálgico de um 

passado mais “simples”, de modo 

mais reconfortante e confortável, 

mais neutro e menos revisionista, 

propondo uma experiência 

nostálgica com o seu quê de 

pedagógico no quadro de dramas 

familiares mais 

convencionalmente televisivos. 

Isso não as minimiza perante Mad 

Men ou perante o tour de force de 

Mildred Pierce (2011, Fox Life), a 

adaptação televisiva de Todd 

Haynes para o romance de James 

M. Cain que já dera um clássico do 

melodrama hollywoodiano com 

Joan Crawford. Mas ajuda a definir 

diferenças de abordagem entre 

uma visão mais tradicionalmente 

televisiva e uma outra que 

transcende os cânones de acordo 

com a ascensão do drama adulto 

possibilitado pela maior liberdade 

dos canais de cabo americanos 

(Mad Men, Mildred Pierce). 

Não esquecer que, desde o seu 

primeiro filme – a proibida história 

de Karen Carpenter filmada com 

Barbies, Superstar (1987) – que 

Haynes sempre usou o passado e o 

filme de época como revelador de 

recantos, lupa que amplia o que 

ficou por dizer, modo de 

encontrar no passado as origens 

do presente, usando o género 

como catalisador; pense-se no que 

ele fez com o grande melodrama 

em Longe do Paraíso (2002, de 

certo modo um precursor de Mad 

Men ao injectar verdade no estilo) 

ou com o musical seventies em 

Velvet Goldmine (1998). Mildred 

Pierce é também isso – longe do 

glamour hollywoodiano da versão 

cinematográfica, devolver uma 

surpreendente dimensão 

modernista, e moderna, a esta 

história de mulher, tal como 

Weiner o faz às suas vidas de 

publicitários dos anos 1960 onde o 

sonho americano é uma fachada 

em dissolução. O retro pode ser 

apenas outro modo de falar de 

hoje, ou, como dizia José Mário 

Branco, do “que eu passei para 

aqui chegar”.

Mad Men
É a emoção 
subjacente à 
nostalgia que 
se quer 
acordar, o 
propôr uma 
experiência 
mais do que 
um consumo, 
uma 
mundivisão 
mais do que 
um conceitoMildred Pierce

Todd Haynes sempre usou o 
filme de época como revelador 
de recantos, lupa que amplia o 
que ficou por dizer, modo de 
encontrar no passado as origens 
do presente

mais difícil de realizar. Há três anos, 

em entrevista a Lawrence Gross-

berg, um dos pais dos Estudos Cul-

turais nos Estados Unidos, este di-

zia-nos que a sua geração — os baby-

boomers dos anos 60 — havia 

crescido a pensar que a sua identi-

dade residia na juventude, nessa 

ideia de que “tínhamos de parecer, 

agir e vestir como se tivéssemos 

sempre 20 anos, o que começou a 

criar um problema para os jovens 

que são, realmente, jovens”. “De 

repente, toda a gente é jovem, e ago-

ra consumo a mesma música que os 

meus filhos”, concluía.

Ou seja, a realidade mudou, ao ní-

vel da criação e dos consumos, mas 

as grelhas de leitura não. No caso da 

música, continuamos à procura de 

cenas, movimentos e revoluções, 

mas a forma como o cenário pop se 

tem rearranjado na última década 

exige outro tipo de leituras.

Não só porque já existe uma gera-

ção pós-Internet que cresceu com 

essa realidade, e tem um entendi-

mento diferente da História (circular 

e não linear) e porque existem cada 

vez mais sintomas de que, em países 

pós-colonialistas e novas potências 

fora do âmbito ocidental, há um po-

tencial cultural renovador, em parte 

alicerçado na forma como aí se lida 

com o fardo da História. Sem reve-

rência e de forma descomplexada.

O Ocidente transporta excesso de 

memória. Tornámo-nos demasiado 

auto-conscientes. Tudo nos parece 

desligado da existência. E não é ape-

nas nas artes e na cultura. Não é di-

fícil encontrar pontos de contacto 

com aquilo que se passa hoje ao ní-

vel das grandes narrativas políticas. 

Uma sensação de entropia. De pa-

ralisia. De fim de qualquer coisa.

E no entanto, no meio da desor-

dem, do intemperança de informa-

ção, da proliferação de suportes, de 

maneiras de ouvir, ver, ler, em todo 

o lado, a toda a hora, tanto criadores 

como consumidores não têm apenas 

como única opção regressar nostal-

gicamente ao que conhecem.

Podem perceber procedimentos 

em aberto, não recear a desarruma-

ção e o que não conhecem, deixan-

do-se envolver emocionalmente — 

sem passarem o tempo a sinalizar 

influências, signos que se repetem, 

variações das variações já entrevis-

tas — quando vão um espectáculo, 

vêem um filme ou ouvem um disco. 

Às vezes basta valorizar a memória 

sem ficar preso à História e não te-

mer incongruências e contradições 

— como a de um tempo potencial-

mente tecnológico imerso em nos-

talgia — porque é nesse fluxo que 

muitas vezes nasce qualquer coisa 

de novo e intenso.

“Muitas das 
bandas rock de 
hoje limitam-se a 
evocar os dias 
gloriosos dos Led 
Zeppelin ou de Jimi 
Hendrix. As 
influências 
parecem ser 
escolhidas a dedo; 
um portfolio do 
gosto, arrumado 
em prateleiras”
Simon Reynolds
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C
ães Danados (1991) já o 

sugeria, mas foi o filme 

seguinte que resumiu 

em duas palavras o 

universo cinéfilo de 

Quentin Tarantino: Pulp 

Fiction (1994). A meio caminho 

entre os prazeres suspeitos dos 

livros de bolso baratos e filmes de 

série B e Z despachados para 

salas de bairro e video-clubes 

farsolas, e a reavaliação pós-

moderna da produção em série 

como objecto artístico popular, 

ao longo da sua carreira 

fulgurante Tarantino tem 

devolvido as cartas de nobreza a 

uma cultura pop desconsiderada 

como “menor”. No processo, 

tornou-se no papa de uma 

reinvenção do cinema popular e 

de género, descobrindo pérolas 

escondidas e prazeres insuspeitos 

em acervos até então ignorados 

pelos académicos, da 

blaxploitation negra dos anos 

1970 ao cinema policial ou de 

kung fu de Hong Kong a que 

alguma crítica europeia 

começava a prestar atenção, 

passando pelos western e filmes 

de guerra-spaghetti produzidos 

em série em Itália. Toda a sua 

obra de estudante marrão 

inspirado pela descoberta de um 

corpo criativo displicentemente 

esquecido, erudito do trash capaz 

de peneirar o ouro da pedra, 

ultrapassa o simples revivalismo 

para se tornar numa verdadeira 

reinvenção. 

A ideia não é recuperar a 

ingenuidade de muito desse 

cinema – impossível nos nossos 

dias em que o pós-modernismo já 

está instalado como modo de 

defeito – mas sim recriar a 

energia, o entusiasmo, o prazer 

de um cinema popular usado 

como inspiração a seguir e não 

como modelo imutável. Tarantino 

tornou-se no grão-mestre desse 

reaproveitamento, e atrás dele 

vieram afilhados ou 

contemporâneos (como Robert 

Rodriguez ou Eli Roth), 

partilhando uma sensibilidade 

que procura no passado, e 

sobretudo nos anos 1970 em que o 

sistema de Hollywood enfrentou a 

visão da sua desintegração, 

modos de fazer cinema de e para 

hoje. É uma sensibilidade que se 

prolonga igualmente para toda 

uma outra geração sua 

contemporânea de cineastas. 

Só que onde Tarantino & 

amigos olham para o cinema-B e 

de exploitation dos anos 1970, 

realizadores como Sofia Coppola, 

Wes Anderson, Noah Baumbach, 

os irmãos Safdie, Kelly Reichardt, 

Tarantino e a ternura 
dos (anos) 70
Toda a sua obra de estudante marrão 

inspirado pela descoberta de um corpo 

criativo displicentemente esquecido, 

ultrapassa o revivalismo para se 

tornar numa reinvenção. Por Jorge Mourinha

Quentin 
Tarantino e as 
suas actrizes 
de À Prova de 
Morte

Kill Bill
Aessência de Tarantino está no 
díptico Kill Bill, xtraordinário 
compacto condensado do 
cinema popular xunga 
reinventado em filme de acção 
estilizado dobrado de manual de 
girl power sem papas na língua

Jeff Nichols ou António Campos 

idolizam uma outra série de 

realizadores que atingiram os 

seus picos criativos nas décadas 

de 1960 e 1970. Aqui, em vez do 

cinema popular de género, 

procura-se recuperar a sensação 

de liberdade criativa, temática e 

formal que alimentou a “nova 

Hollywood”, do lado de 

cineastas iconoclastas como 

Arthur Penn, Robert Altman, 

Bob Rafelson, Hal Ashby, Monte 

Hellman ou John Cassavetes. Nos 

seus filmes, fala-se de hoje de 

um modo que deve muito à que 

foi a última geração 

verdadeiramente influente e 

independente do cinema 

americano, muito visível no 

modo como Depois das Aulas 

(2008) de Campos se inspira em 

Stanley Kubrick ou Vão-me 

Buscar Alecrim (2009) dos 

irmãos Safdie evoca Cassavetes 

sem se limitarem a ser pálidos 

derivativos dos originais. 

E se fosse preciso escolher 

filmes exemplares destas duas 

maneiras de olhar para o 

passado para o transmutar em 

cinema de hoje? Apesar de Jackie 

Brown, de À Prova de Morte, de 

Sacanas sem Lei, a essência de 

Tarantino está no díptico Kill Bill 

– A Vingança (2003-2004), 

extraordinário compacto 

condensado do cinema popular 

xunga reinventado em filme de 

acção estilizado dobrado de 

manual de girl power sem papas 

na língua. E Noah Baumbach 

explicou com Greenberg (2009), 

desencantada odisseia por Los 

Angeles de um homem a 

procurar reconquistar o seu 

presente filmada com os reflexos 

de Michael Chapman e a 

despreocupação de Ashby 

(mesmo que citando mais 

abertamente Altman), aquilo a 

que toda a sua geração de 

cineastas tem almejado desde 

sempre: voltar atrás para melhor 

falar de hoje.

YVES HERMAN/REUTERS

Replicar
Uma coisa é iluminar o passado 
ou reactivá-lo, fazendo-o 
dialogar com o presente. Outra 
é a simulação. A replicação. A 
estilização superficial — caso de 
O Artista, o filme vencedor dos 
Óscares, caso de Super 8, de J.J. 
Abrams, que faz para a obra dos 
anos 80 de Spielberg o que O 
Artista fazia para o cinema da 
era do mudo
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