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Naquela aÌtura, aüás de 19?4
em diante, toda a população da
capital sssistia avidamente e todos os filmes trazidos de fore, sobre a luta de libertação nacional.
Pouca ou nenhuma informação se
tinha, aqui, sobre o que se passsva, no norte. Os filmes feitos por
cineastas de países amigos, como
o <Venceremosr, <A luta continua>, <Viva a Frelimor e tantog
outros que foram projectados nessa altura, tinham sempre as salas
cheias.
Era o tempo das reuniões, das
campanhas de alfabetização, da
a i n d a h o j e lar. Não e€i onde 1xtrnrn, mgs se' dedicaqão total a um sonho realiTorohate recorda
ria mui"o interessante vê-los. Mas
com muita saudade a sua câmtra,
zado, do deslumbramento das pesGom que acompanhava, sempre que na verdade trxlucos foram os filguerrilheipoesivel, o dre-adie dos guerrimes que se fizeram, naqueles tem- soas Delas fardas dos
ros. Das grandes dúvidaa e interpoa.t
Ìheiros.
rogações acerea do tal homem no(A primeira vez que conaevo que ninguém sabia muito bem
gui filmar foi em 1966 - conta, O HOMEM NOVO
como erÈ feito, mas cuja vinda foeom oa olhoa perdidoe no psasado - eram câmaras de 8 e 16 miO primeiro documentário reaÌi- ra anunciada há muito tempo. F)ra
límetroa, oferecidas pelos soviéti- zado em Lourenço Marques pelo o tempo também dos contentoree
cos. Mes era tudo muito diflcil pare nós, porque não sabíamoe b€m
trabalhar com ele.s. E trmbêm não A vldr dc Totolrlc
totogrrÍú
crr prFatrr
c íllüü
o rcu dh.r-dh
c rldrdoc,
tÍnhamos material, nem filmes,
lem poasibiüdades de os revelar
na Tenzania. Por isso Dnsaei-me
a dedicar mais ò fotografias e ao
videor.
Nstural de Messumba, no Nirss8, onde naaeeu em 1943, fol na
provÍncie do Niassa que Artur Torohate fez o seu primeiro filme,
sobre o falecimento de Filipe Samuel À[a,gsie. em 1966.
<Mas naquele tempo quem fazia maig filmes era o major Soanes, que andava eom uma cômare
de 16 milÍmetrcs. Verdade s.ie
oue nunee eoneenri ven nenhum
dessês filmes. Aeho que os frzirl
e mendove parl fore, para reve-

Artur Torohrte, Íotógraío e cineasta dr Frr'limq chegou a l^ourengo Marques com o grupo que
veio de Da.r-Es-Salarm em l9?õ, acompanhand,o a
histórlco virgern do Presldente Samora ìllchel, do
Bovumr ao Ìltaputo. Um pouco antes, om Setembro
de 1974, tinhr chegado, para o tomada de posse do
goyerno de transiçõo, I)anlel Maquinassq ta.mÌÉm
Íotógrafo e guerrilhelro. No entanto, somente Torohato trrbolhsva oom a cfuna.ra de Íllmrr. Pode-se
dizer que juntamento com o seu chefo, o mojor Soar€s, responsôveis do Ilepertamento de Imagens, forlm os únlcos moça.mbleanos a registar em tilme cena^sde guerr& no norte do patrs. Ca'mito ,le Sousa fê-lo, porém mpito mais talde em 1974. posto que só
em 1978 conseguiu chegar È Tenzania.
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e g r t o d À sa s e a q u i n a a ,
do medo e dos bo&tos, dos oportunistas a surgirem, os <revolucionários do pós-25 de Abrilr, muito
mais papistas do que o papa...
E quase todos jâ foram embora,
mas ainda por aí sobraram alguns,
per& amostra. E tamtÉm era o
tempo das feridas mal curadas pelo derramar do sangue em 7 de
Setembrp e 22 de Outubro. Porque então - eomo egora - a cidade de Maputo, ex-Lourenço Merquea, nunca tinha sentido na pele
o preço de uma gueÌTa.
E procurava-se reaposta a todas
as inquietaçõee nos f ilmee
feitos no norte, para se conseguir
entender bem como eram e como
viviam os guerrilheiros da Fïelimo. E &ssim Maquinaaae e Torohate foram acolhidos de bracos
ebertos pelos profissionais da Informaçõo, que se não cansavam
nunca de ouvir coútar históries
do tempo de guerra.
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Torohate ainde hoje lamenta
nunca ter conseguido tirar nenhum
curso de operador de câ,mare. <O
único curso que tenho é o de video
e fi-lo em L972, em Dar. Já pensei váriss vezes em arranjar tempo psrs fazer um curso de cinema, mas nurÍca foi possível. E lor
isso agora só faço fotografìa e video, que é mais fôcil.>
Mas a mágua ficou-lhe. <Porque gosto muito de fazer cinema,
só que nunca ninguém me ensinou,
a sério, como se faz. Em 1966 meteram-me uma câmara nas móes,
explicaram-me um&g coisas a correr, nem durou um mês a aprendiz,agem. Na verdade tudo aqúlo
que sei aprendi-o mais tarde, na
prática. Filmei depois a tomade do
quartel de Omar, em Nametil, mas
esse já foi um filme em video, por
falta de material. Mas tínhamos
também alguns filmes em 8 milímetros sobre Nachingwea, os treÍnos, I vida no interior do país,
coisas assim. Penso que todo esse
material está recolhido no INC.,
Nunca havia progremaeão previa. <Filmava sempre o que eparer:ia e o õue me Darecia melhor,
se tinha filme. Gerelmente sabÍamos d o s planos de combate e
íamo.q lá, para participar e PBra
filmar. Estávamos L[ para isso
mesmo, er& a nossa vida. Msg como nos faÌtava material, muitas
coisas ficaram por registar e é pena. As acçõesnocturnas, por exemplo. nunca puderam ser filmadae.)
Recordando tempos antigos, Torohate sorri.
.Acompanhávamos trmtÉm os
cineastas estrangeiros que vinham
fazer filmea nas nossaa zonas de
guerra. Andômos com jugoslavos,
americanos, com todog egseg. Por
sorte nunca lhes aconteceu nade.
Apesar de algumas vezes terem
sido alvos de ataque, nunca houve incidentes a registar. Conseguimos sempre protegêJos.r
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Do cinema que hoje se f'Bz em
Moçambique, Artur Torohete não
tem muito a dizer. Tem visto alguns filmee e documentóric,
às

vezee goeta, mas prnflsslonalmente, agora, estó mais llgado à ÍotogrsfiE e ao vldeo. f,'ez r.elnrtegens, vieja muito e continul e embaler a esperançe' de um dia poder tirar o tal curso de clneme,
de que DuDca deeletirr.
Do íilme <O Temln dos I.copardoer, pasrado naa zoneg de
guerra, nõo guarda boas recordeções: <Não gostei, embora tenhe
gostedo de umes coisss. Mas stÍ
un bocado zengedo e nuncs mais
o quiz ver. É que eu vivi inteiramente eesa úda e vi no filme muitas coisa.s gue nunca poderiam
corresponder à verdade. Aparece,
por exemplo, um guerrilheiro a
agredir uma mulher. Nunca tive-.
mos dessas situeções, naquele tempo! Agora não sei, mas nequela
altura era im1rcssÍvel. Isso seria
comportrmento do inimigo. Por isso acho que nesse filme hó situações sociais e situações militares
pouco reais. Porque é que os cinesstas nõo foram buscar antigos
combatentes, para treiner e para
apoiar o filme? Quanto co resto,
é bom. Mas conheço mútoe oompanheiros que pensem como eu.
Veja, naquela altura jó havia 3 ou
4 províncias em luta. O comportamento do próprio comandanre é
um pouco irreal...
s. sliminôa""
que o filsem esaea coisas, acho
me ficaria bom.>
A guerra de agora é um espinho
atravegsado na gerganta de algunr
cineasta^B moçambicanos, que em
vão têm solicitÊdo licençe para
nela particlper, com suaa cômara^a
de filmar'.
A egeê respeito, TorohstÊ também manifesta a eul egtranheza:
<Na verdade nõo sei explicar
porgue é que os nosaos cineestls
não eetão hoje ne frente de combate. Jó menifestei esss preocupaçõo mas ninguém me soube alnda
dar urna respoote. Penso gue elee
já o pediram e gue isso serio necesúrio. Esta guerra não está sendo registade e nôo perceb bem
porquê. Seric um filme multo im'
portente, malr tarde, e que elnda
nõo se estÁ I Íazer agoro.>
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