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, Este ê um filme sobre Moçombique:
tr25n. A hisróricr em imcrgens e som de
um povo em luto. O documentório so-
bre o mcrior Íestcr moçombicqnq. Mos o
seu título é openqs <r25rr. Porquê? Nõo
é só por couso do 25 de Junho, dio do
Independêncicl mos rombém 25 de Ju-
nho dio do fundoçõo do FRELIMO. Tsm-
bém por cqusq do 25 de Serembro, Dio
dq Resistênci s'e 25 de Abril, fim do fos-
cismo em Portugql. Por isso rr25u.

Ê urn Íilme moçqmbicono feito por mi-
litontes brosileiros com um gronde or-
tisto que é o povo do Rovumq oo Mopu-
to. Um qrtisfq fão gronde e nobre que
tez o filme grofuitcrmente. Nq yerdo-
de, o melhor de todgs os ortisfos.

Fevereiro deste ono no teotro cscolorr
qm Mcputo. Muiro gente o yiu. e crctor
do ti lme encheu q solo, em dicls suGês-
sivos, pqro se yer e cploudir q suÍt pró-
prio octuoçõo.

Depois começou o correr mundo. Foi
poro o festivol de Connes, no Frcnço.
Foi proposto pqro o l.o Amostro lnterno-
cioncll de Cinemo de S. Pqulo, Brqsil.
Fez correr finto no imprenso. Correu no
felevisõo frqncesq.

Aqui, reproduzimos o que disse o im-
prenso internqcionol. Necessoriomente
femos que reduzir os ortigos publicodos
oo essencicrl. E nõo serõo fodos. Apenos
os mois significotivos. Ressolto cloro-
menle o trqbolho e dificuldodes dos
reolizqdores José Celso e Celso Luccos.
5õo esÍes dois Celsos que nos dizem,
crtrqvés do iornol brqsileiro rrVersusDt.

ma através da situaçáo de luta,
de libertação e de consclêncial.

f'M FILME CURIOSO

rA Capitall, tarnbérn urn jornal
portuEuês, por urn dos sezs co'
mentaristas, José Vaz Pereira, ana-
Iisou as técnicas do lilme e disse:

(... ) tt25l é um filme extrema'
mente curioso porque é produto
do trabalho de rnoçambicanos,
portugueses e brasileiros e com-

bina documentário, arquivo, ideo-
logia, citaçáo e fantasia duma ma-
neira directa e simples, com uma
banda sonora que nunca para de
manifestar-se quer em fragmen-
tos de discurso do Presidente Sa-
mora Machel quer em rslogansD,
quer em músicas evocativas de
lutas e de determinados perÍodos
históricos do colonialismo. <251
representa uma acumulação de
material impressionante - a pri'
sáo de Gungurüana é evocada
através de planos de aChaimiter,
um filme de Jorge Bnm de Can-
to - em que os seus realizadores,
dois brasileiros, conseguem não
perder o fio à meada, apesar dos
saltos de assuntos e de época que
são obrigados a fazer.

O estilo de Eisenstein e do ci-
nema nrsso revolucionário, a ori'
ginalidade da culhrra moçambica'
na, ideias cineclubistas, a alusão
aos problemas raciais nos Esta-
dos Unidos, a lnserçáo de vocali-
zações célebres de Gillie Holliday,
como aStrange Fnritn, 
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d" algu-

mas muito populares do Duo otr-
ro Negro, I preparaçáo das tro'
pas da FRELIMO, tudo isso flz
parte de um todo, em que se des-
cobre, por vezes, uma orperiência
eultural comum e uma maneira
simples de falar dos grandes pro-
blemas.

QUATR,O DATAS ANALISADAS
PELO aLE MONDE DIPI,OMA'

TIQIIEI

A história recente de Moçam-
bique é marcada por quatro da-
tas: 25 de Junho de 1962, data da
fundação da Frente de Liberta-
ção de Moçambique (FRELIMU;
25 de Setembro de 1964 quando
foi disparado o primeiro tiro da
insurreiçáo; 25 de Abril de 19?4,
queda do regime corporativista
português; 25 de Junho de 19?5,
independência de Moçamblque.
Vinte e Cinco: as imagens deste
filme falam destas quatro d,atas;
sequências de filmes coloniais por
tugueses recordam o que fol o
desprezo dos brancos; extractos
de actualidades mostram os mas-
sâcrês de tvViriyamu, o treinamen'
to das forças da FRELIMO e I
protecção militar em volta da bar-
ragem de Cabora'Bassa. Mas não
se trata de uma obra de ressenti'
mento; surgem outras imagens,
harmonicamente, que se mistu-
ram às da luta e da opressão, fil'
madas durante ai úütima noite co'
lonial, na alegria da liberdade re-
encoptrada, quando o povo arran'
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Ë um filme produzido pelo Instituto
Nocionol do Cinemo. Foi esfreqdo em

A VITÓR,IA DO POVO OR,GULHO.
so cHocA MArs QnE o Povo

MASSACRADO

(... ) aas vezes esse filme mili
tante mostra a derrota do povo.
E é preciso mostrá'la, porque ela
é a fonte de análise e de inspira-
çáo para colocar em dia a linha
polÍtica justa, necessária para no-
vas vitórias.

Mas a vitória, o povo orgulho'
so choca talvez. mais que o povo
massacrado.

Nós querÍamos comunicar essa
força de luta que recebemos du'
rante essa festa que marcava mu'
dança de eras. E pensamos que
essa força produz os ensinamen-
tos específicos e uma racionalida-
de de emoçáo que deve ser inves-
tigada pela ciência.

O prazer do povo é algo que, até
agora, foi estudo cientificamente
apenas pelo capitalismo cujo ob-
jectivo é o de explorar esse pra'
zet,

Não devemos ter medo de afron
tar essa ciência e a abandonar a
manipulaçá,o das agências de pu'
blicidade.

O cinema popular deve perder
esse obscurantismo, esse temor
anticientífico da razã,o de ser da
vida e da revoluçáo.

a25> tenta ser um filme de
(amor revolucionáriot na medida
em que os filmes de Hollywood
sáo filmes de amor. a25r utillza
a mesma mptéria, nras a transfor-
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cava com certa delicadeza as es-
tátuas dos conquistadores portu-
gueses e se preparava para escu'
tar delirantemente o discurso inau"
gural do dirigente Samora Ma-
chel.

Este filme inteligente, com uma
montagem original, elabora em
paralelo uma reflexão sobre as
qualidades do cinema popular e
atribui muita importância ao jo
go com os sinais, os símbolos e a
música. Um sequência exemplar:
a dos dançarinos improvisados
na, praia, em redor das chamas
da 

'alegria, 
esperando o primeiro

levantar do sol, num país final-
mente livre.

JOSÉ CELSO E CELSO LUCCAS
EM DISCURSO DIRECTO

Os dois autores do lilme lala
ram de si paro jornal brasileiro
<V ersusn

Oiçamo-los:
Zé Celso: SaÍmos do Brasil ao

sentir o ambiente meio carregado,
sem grandes possibilidades para
reahz.ar um bom trabalho. Fomos
para Portugal com todo o grupo
aOficina Samba>, com sede de ver
de perto o país renascendo. Mon
tamos Galileu Galilei. Nossa sede
se juntou com a do povo portu
guês que queria ver coisas novas.

Celso Luccos: Quando f omos
trabalhar na televisão portugue
sa descobrimos material de docu
mentaçáo imenso e logo começa
mos a cuidar de tudo, sabendo
que um dia iríamos precisar. En-
trámos na televisáo a fim de rea-
lizarmos um filme: Foi quando
nasceu o Parto. um documentário
que começa mostrando os prepa.
rativos para um parto. Interrom'
pemos essa cena e passamos a
mostrar todo o processo da revo.
luçáo portuguesa. Tomamos co-
mo base o tema dos três F que
reinou durante cinquenta anos em
Portugal: Futebol, Fátima e Fado.
No ápice disso mostramos o des'
fedro do parto, a criança nascen.
do. O país nascendo. A primeira
criança gerada com o fim do fas
cismo, nove meses depois do 25
de.Abril

Zé CeÌso: Estávamos em Portu-
gal sentindo que a independência
de Moçambique se aproximava,
que estava esquentando. Saímos.
Eu o Celso e três operadores da
televisão portuguesa. Fomos para
Moçambique filmar a libertação.
TEtulPO N,, '  365 - póg, 62

"P,Ei"
"lstt É o Íim da escravarura.

É o Íim do colonialismo.

"lsrt Historico - a luta contra
os invasorcs: dc Gungu.
nhana à

.'25t'

Libedação - Â teía da Yilória
UMA PRODUçÃO DO L D|. C.

Reallzeção de I CEISO LUCCAS e JOSÉ CELSO
D^r^ .?ôA 3. A3.E^t

Resolvemos ficar. O país nos en-
volveu, a revoluçáo nos apaixo
nou. Os operadores portugueses
voltaram e nós ficámos.

Celso Luccas: E filmámos. Foi
uma loucura. Quando percemos
tÍnhamos oito horas de filme
grande parte de clocumentos que
pertenciam à televisão portugue-
sa. Tudo em desordem, eram de-
zanove anos. Pensámos fazer se
te filmes curtos. Aos poucos sur
giu a ideia do <25n.

Zé Celso.' A partir do número
25 resolvemos montar um filme
apenas.

Percebemos uma série de coin.
cidências em torno desse núme-
ro: 25 de Jurüo de 1962 - fun-
dação da Frente de Libertação de
Moçambique (FRELIMO); .25 de
Setembro de 1964 - começo da
luta armada; 25 de Abril d€ lg?4
- queda do fascismo português;
25 de Junho de lg?5 - indepen.
dência de Moçambique. DaÍ orga-
nizámos a história da libertação
moçambicana na nossa cabeça e
no filme.

Celso Luccas: Conseguimos mon-
tar um filme de quatro horas. Em
seguida reduzimos para duas e
meia. Levá.rms para paris e o pes-
soal gostou. Foi escolhido para
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APRESENTA

CINE.TEATRO SCATA
HOJE À NOITEÀ 5 20.30 HORAS

ESTREIA
DO FILME

MUNDIAT
A CORES

Cannes, fizemos ainda alguns cor-
tes de cenas longas e, no final,
ficaram duas horas e quinze mi-
nutos. Nessa transformaçáo náo
alteramos nossa proposta: mos-
trar o nascimento de um país li
vre. O filme será exibido na tele
visáo francesa em Agosto deste
ano.

Zé Celso.' Quisémos filmar e ale
gria guerreira do colonizado que
se descÒloniza que aprende a RE-
-VO'LU çÃO. Cheio de uma mú
sica forte para que a energia des
se dia se irradie o mais fisicamen-
te possível. É um filme do ponto
de vista do colonizado, falando
um novo alfabeto a outros coìo
nizados.

Celso Luccas: Mostramos uma
zona libertada, as sementes de
um novo Moçambique, um ciclo
que começa. Vemos um quadro
negro depois a cultura da terra,
os exercícios militares, os can-
tos e as danças.

Zé Celso; As dificuldades foram
muitas, tivemos que esconder o
filme dentro da roupa com a re-
viravolta em Portugal. A televisáo
portuguesa que havia encontrado
o trabalho na época boa, o rejei-
tou. Ele incomodava muita gente.
Então, o Governo de Moçambi-
que concluiu que o filme tazia



parte do património cultural do
país.

Ce\so Luccas: E nos deu todo o
apoio: psicológico e material. Em-
prestou a câmera, deu o filme, pa-
gou passagens à Europa para
montagerx e revelação.

Zé Celso.' Documentamos muita
coisa em Moçambique. Ha pouco
fizemos um filme sobre o congres-
so da FRELIMO e outro acompa
nhando uma viagem do Presiden-
te Samora ao país.

Celso Luccas: Em Agosto volta-'
remgs para lá e vamos trabalhar
ÍÌâs aldeias comunais, vilas que
surgiram após a libertaçâo. Tra'
balharemos conì esse povo, fil-
mando o seu quotidiano, a sua
hi s t ó ria, seu desenvolvimento
social.

Zé Celso: Faremos também vi
deo-tapes para que o pessoal to
me consciência do nosso trabalho
e participe. O video-tape é mais
imediato, pegamos as cenas hoje
e o povo pode ver o resultado na
mesma hora.

AJEUNE AFRIQUEII

Este Jornal escreveu:
(...) Embora Moçambique insis-

ta na produçáo interna náo.deseja
fechar se ao resto do mundo. As-
sim, o INCM assumindo a linha
internacionalista da FIì,ELIMO, es
tá aberto a todas as produções ci
nematográficas estrangeiras que
matograificas estrangeiras que
não sejam de simples propaganda
imperialista. É por isso que este
instituto acolhe todos os cineas-
tas prontos'a participar, seja no
ensino de técnicas cinematográfi'
cas, seja na realizaçáo de filmes
para o desenvolvimento do cine-
ma popular em Moçambique.

A primeira produçáo do ll.ïCM,
à parte os documeirtários realiza-
dos pela FRELIMO durante a
guerra de libertaçáo, viu o dia
no passado mês de Março em Ma-
puto. aVinte e Cincol, é o encon-
tro entre dois realizadores bra-
sileiros e o povo de Moçambique.

Em primeiro lugar, José Celso
Correa e Celso Luccas são dois
realizadores que fugiram à dita-
dura ( 1) no seu paÍs. Eles encon-
tram-se em Portugal no momento
da arevoluçáo dos cravost e tra-
balham na televisão portuguesa.
Em 1975, €h vésperas das festas
de independência de Moçambique,
a RTP envia uma equipa para co'

brir 'o acontecimento. José Celso
e Celso Luccas fazem parte da
equipa. Meio à alegria geral, eles
filmam os desfiles e as explosóes
de alegria em Maputo. Terminada
a festa, regressam a Lisboa com
quilómetros de filme mostrando
imagens entusiásticas. Aí surge o
golpe de estado (2); náo se pensa
mais em mostrar as imagens aos
telespectadores portugueses. En
tão, com o material filmado, es
tes dois associados váo fazer um
fiIme.

Em Lisboa, percorrem os arqui-
vos de filmes do tempo da colir
nizaçáo; descobrem películas de
actualidade sobre a história por-
tuguesa nessa longínqua terra afri
caha. História que é também a
dos moçambicanos; descobrem
imagens sobre a, invasáo, sobre
a resistência, as execuções, o tra
balho forçado e a <Dolce Vital
dos colonos. Todas essas imagens
são integradas no filme. Finalmen
te, Ze e' Celso Luccas acham-se
com um filme de três horas e dez
minutos debaixo do braço, náo
sabendo que fazer dele.

É aí que intervém o INCM. Ou-
ve falar do filme e decitle com
prar à RTP. Lá embarcam os
nossos dois comparsas de novo
para Moçambique. Lá chegados,
váo, com uma equipa da FRELI
MO, filmar a vida nas zonas liber
tadas. Possuem como instrumen'
to uma velha máquina de filmar
de manivela e um gravador. Aí
produz-se urna coisa totalmente
imprevista: os realizadores apre-
sentam a primeira versáo do seu
filme, a sua obra, ao povo dos
bairros do caniço e do campo. Ini.
ciam-se as trocas de opiniões; o
povo moçambicano, interessado,
vai explicar aos realizadores o que
gostaria de ver, e como; o povo
encena certos episódios da histó-
ria em que os nossos cineastas
não tirüram pensado (por exem-
Flo, o massacre de Wiriyamu),
participa na montagem definitiva.

Assim nasceu nVinte e Cincon,
o romance de todo um povo. O
filme começa com a imagem de
um quadro negro no qual está
escrita a palavra RE-VO LU-ÇÃO;
e acaba com uma imagem de uma
escola em pleno ar livre; entre as
duas imagens, a nossa atençáo
foi retida pelas sucessivas histó-
rias de homens e mulheres, de
crianças, na alegria e na dor, pela
sua música, música das stras pala-
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vras, das suas esperanças, músi-
ca da sua voz. Porque todo o fil-
me é uma festa cantada sempre
renovada. Mesmo o ciesfile da in
dependência - com as tribuinas
oficiais, os discursos, a ordem do
desfile, os operários, os campo,
neses, as mulheres, os jovens ( os
continuadores), os guerrilheiros
- é quebrado pelo cortejo, sobre
camiões abertos, do teatro d.e rua.

Sobre estes palcos improvisa
dos, no dia da independência, o
povo de Moçarnbique actua com
malícia, cqm um extraordinário
senso de mímica, as cenas da sua
história, da sua vida quotidiana
antes e depois da luta. As ima-
gens, os sons do filme interpe
lam sem cessar o espectador;
náo é só mais um filme militante;
é o romance dos homens e das
mulheres que se descobrem livres,
Podemos reprovar'Ihe o solicitar
demasiado intensamente os senti
dos, a emoçáo do espectador, de o
atrair para uffra espiral onde ele
se perde, se agarra, nao se encon
tra mais. Podemos reprovar ao
filme o apresentar tãô pouco cla
mulher moçambicâna. Mas não
se esquecem estas cor€s magnÍfi
cas, a entrevista cheia de sensibili
dades não dogmáticas de Samora
o camarada. E náo podemos se
não sentir-nos satisfeÍtos ao sa
bermos que uma cadeia de televi
sáo francesa (FR3) divulgará o
filme a 27 de Agosto às 20.30 ho-
ras. Que todos o devíamos ver é
uma evidência. A África náo deve
ra deixar a Europa o privilégio
de a programar.

Esther Diatta

( 1) Numa carta pessoal envia
da a um dos trabalhaCores da
aTempon José Celso nega esta
afirmaçáo do trJeune Afriquel e
disse que mandaria rectificar:

tr...disse que FUGIMOS da di-
tadura. Náo podemos aceitar Por
que ninguém foge de uma ditadu
ra em seu país. Ela está em mim
AC'ORA. Saímos de lá Por falta
de condições de trabalho. Agora
vamos voltar. Mas a ditadura con
iinua ainda que mais ftaca. em
alguns pontos e mais forte em
outrosn.

(2) Aqui a aJeune AfriqueD co'
mete o erro de classificar o 25 de
Novembro em Portugal como um
golpe de estado. Na reaüdade tra-
tou'se de uma ofensiva bem suce'
dida da direita.
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