
 

FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI | SETÚBAL | SEGUNDA-FEIRA 10 DE AGOSTO DE 2020 - 21H00 
MASTERCLASS: FILMES QUE EU AMO (n.º 35) – (entrada livre) 
 

EXCALIBUR 
Título original: “Excalibur” 
Realização: John Boorman (EUA, 1981); 
 

CHINESE THEATRE E OUTRAS SALAS DE CINEMA 
Como devem calcular, conheço centenas de salas de cinema, a 
começar pelas portuguesas, a muitas dezenas das quais estou ligado 
até profissionalmente, mas também no estrangeiro. Não houve terra 
que tenha visitado onde não tenha procurado conhecer uma ou mais 
salas de cinema. Gostar de cinema não é só gostar de ver filmes, é 
também gostar dos locais onde eles são exibidos.  
Uma sala de cinema é um local absolutamente único, ou era-o até há 
bem pouco tempo. Uma sala de cinema é um lugar de culto. Algo 
semelhante a uma catedral, uma igreja ou uma capela de aldeia, 
consoante as proporções. Não levem esta comparação à laia de uma 
heresia. A igreja construiu catedrais para impressionar os devotos, e 
criou ambientes propícios a sensibilizar e perturbar emocionalmente 
os crentes. Tudo numa catedral tende para esse resultado: a 
majestade dos edifícios, a riqueza simbólica dos estilos 

arquitetónicos, do gótico flamejante apontando para o céu ao classicismo mais austero, mas absolutamente 
esmagador, até à pouca luz ou mesmo semi-escuridão, à opulência da talha dourada, à magnificência dos quadros 
e das estátuas, aos vitrais criteriosamente dispostos por forma a receber a luz exterior, até à disposição dos lugares 
reservados ao público. Tudo concorre para submeter o visitante a uma ideia de grandiosidade que ultrapassa a 
pequenez do humano.  
Uma sala de cinema, sobretudo no seu período áureo, tinha e tem ainda, nalguns casos, as mesmas intenções. Na 
igreja tudo é concebido para levar o crente ou o descrente a crer. A acreditar em algo superior, mágico, que 
ultrapassa a razão. Na sala de cinema, o espetador é levado a penetrar numa escuridão que o tolhe, um feixe de 
luz que o orienta para um ecrã, imagens que o transportam para onde os responsáveis pelo filme o pretendem 
levar. Quer se queira ou não, o filme leva (quase sempre) a água ao seu moinho. E nós, espetadores, que pagamos 
para ver e sentir essa sensação, gostamos de ser levados a esse moinho.  
Numa época em que as religiões tradicionais perdem adeptos, outros cultos se impuseram porque o homem 
precisa de acreditar em algo que o ultrapassa. O cinema ocupou esse lugar durante um século e criou as suas 
próprias catedrais. Obras arquitetónicas faraónicas, edifícios com lotação para milhares de pessoas, com frontarias 
de uma opulência espantosa, com interiores faustosos, salas e corredores de cores quentes, mobiladas de forma 
exótica e sumptuosa, lustres e candeeiros frondosos… quando se entrava num desses templos a sensação da nossa 
pequenez era progressiva. E o encantamento começava aqui, ainda antes de entrar na sala. Lentamente vamos 
penetrando num ambiente de magia, que nos orienta para a sala, onde o bruaá das conversas em surdina se cala 
quando as cortinas correm, quando o ecrã se ilumina depois da escuridão se abater sobre nós. Sentimo-nos 
indefesos perante o mistério. Pagamos bilhete para isso. É uma sensação voluptuosa.  
Entre os milhares de salas de cinema que existem pelo mundo fora, há algumas que são mitos para qualquer 
cinéfilo que se preza. O Chinese Theatre, em Los Angeles, é uma delas, senão mesmo o exemplo máximo desse 
fascínio. Obviamente que, quando fui a Hollywood, não deixei de a ir ver e de comprar bilhete para o que lá se 
encontrava em exibição. O que quer que fosse. O essencial era penetrar naquela sala. Se o filme fosse bom, tanto 
melhor. Tive sorte, era “Excalibur”, de John Boorman, que lá passava. Toda a experiência foi inolvidável.  



Mesmo sabendo que a qualidade de projeção na 
maioria das salas portuguesas não era má no início 
da década de 80, assistir a “Excalibur” no Chinese 
Theatre assemelhou-se a entrar num novo mundo. 
Desde o ecrã monumental, à qualidade de imagem e 
de som nunca sequer pressentidos em Portugal, foi 
uma experiência única. A sensação prolongou-se 
quando saímos: andar alguns quilómetros em 
passeios atapetados por estrelas onde se encontram 
gravados os nomes (e as mãos eternizadas no 
cimento) de todos os grandes atores e atrizes que 
povoam a nossa memória e aquecem os nossos 
sonhos desde criança, é algo que eleva até ao sufoco, 
já o tinha escrito. E recordei então: “Foi aqui que se filmou uma sequência célebre de “Serenata à Chuva”, lembram-
se? Imaginamos as bancadas, as teenagers, os gritinhos, Gene Kelly. Mas quantas estreias mundiais, quantas 
entregas de Oscars, quanto da história do cinema e da história do mundo.” 
Um pouco da sua história: o “Grauman's Chinese Theatre” vem dos anos 20, precisamente 1927, e foi a 
concretização de um sonho de um dos grandes homens do espetáculo dos EUA, Sid Grauman. Em 1958, foi 
ampliado, tornando-se mais confortável, mais amplo e melhor dotado de equipamento técnico, de imagem e som. 
Em setembro de 2001, fechou para obras de recuperação e reabriu para os “Academy Awards” de 2004, depois de 
ali se terem gasto sete milhões de dólares em melhoramentos de vária ordem. Dizem que está um brinquinho. Por 
mim, fico-me pela memória de 80. 
Claro que se “Chinese Theatre” é um mito (e a sua localização no número 6925 de Hollywood Boulevard), a verdade 
é que quem vive apaixonado pelo cinema encontra muitas outras razões para se emocionar e fascinar com muitas 
outras salas. Muitas salas onde passaram filmes meus, não as esqueço, em Cannes, em Los Angeles, em Nova 
Iorque, em Paris, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em Barcelona, em Valladolid, em Valência, em 
Madrid (e tantas outras onde os meus filmes passaram sem mim e onde eu bem gostaria de ter podido deslocar-
me: em Moscovo, em Nova Delhi, em La Rochelle, em Cabo Verde, em Moçambique, em Macau, enfim, uma 
verdadeira volta ao mundo). 
Mas a emoção é muitas vezes tão grande numa sala com 800 lugares num local mítico do mundo, como num 
pequeno cinema de bairro ou de aldeia, com duas ou três dezenas de espetadores. Esse, um dos mistérios e da 
magia do cinema.  

 
 EXCALIBUR (1981)  
“Excalibur” é o nome de uma espada lendária, como 
lendária é a história do Rei Artur, dos Cavaleiros da 
Távola Redonda, de Lancelote do Lago ou de Parsifal. 
Uma espada que personifica o poder e que, nas mãos 
dos homens, pode ter várias utilizações: uni-los, para 
gerar uma época de ouro, de paz, de concórdia e de 
justiça, ou desuni-los, através do culto da vaidade 
individual, da querela, da luta pelo poder. Isso mesmo 
procura documentar este filme, partindo da obra do 
escritor britânico do século XIV, Thomas Malory, que 

reuniu em “A Morte d’Artur”, todo o material relativo ao mito do Rei Artur, constituído por oito “romances”, e que 
é conhecido, literariamente, pela designação de “Matéria da Bretanha”. 
Espada mágica, que um rei moribundo enterra na rocha para o seu herdeiro ao trono a retirar mais tarde (assim se 

descobre que Artur Pendregon é o Rei esperado, o eleito entre os mortais para se identificar com o reino), Excalibur, 

símbolo do poder e da união, consegue unificar um país sob um só comando e impor um período de paz e 

prosperidade. É o tempo de Camelot, castelo de prata e ouro, onde, à volta de uma távola redonda, se sentam os 

cavaleiros. Mas a felicidade pouco durou. As intrigas de corte cedo lançariam Artur contra Lancelote, tendo de 

permeio o amor da rainha Genevieve. Assim se perderia essa paz tão ardorosamente conquistada, trocada por 

disputas internas e mesquinhas, invejas e ciúmes, que culminarão com a luta entre Artur e Mondred, seu filho, 

gerado de uma ligação com Morgana, meia-irmã do rei, que se serve dos seus poderes mágicos para o enfeitiçar e 

vingar a mãe. A miséria e a desolação, alastram pelo país enquanto o rei, enfraquecido e sem o poder da sua 



espada perdida, espera o milagre que Sir Parsifal lhe concederá, conseguindo alcançar o Santo Graal através da 

pureza do seu comportamento e da coragem da sua busca. Reunidos os cavaleiros, destruída a ameaça de 

Mondred, a espada será lançada num lago de mansas águas, esperando por novos tempos e um novo rei que a 

irão merecer. 

Como todos os grandes mitos medievais, Excalibur reúne o sagrado e o profano, numa constante apologia das 

virtudes morais, da pureza de coração e da coragem de braço, da generosidade e do espírito de justiça dos homens. 

John Boorman, com grande segurança técnica e uma reconstituição histórica que não obedece ao supérfluo para 

se ater ao essencial, explode em som e fúria, logra um filme belíssimo, misturando o maravilhoso de certas 

sequências com o realismo brutal de outras, assumindo-se como um hino à juventude e à generosa impetuosidade. 

John Boorman é cineasta da minha particular estima. Inglês por nascimento, ligado nos anos 60 ao aparecimento 

do “free Cinema”, mas muitas vezes a trabalhar para estúdios norte-americanos, foi autor de uma importante 

filmografia, onde poderia destacar “À Queima Roupa” (1967), “Duelo no Pacífico” (1968) “Fim de Semana 

Alucinante” (1972), “Excalibur” (1981), “A Floresta Esmeralda” (1985), “Esperança e Glória” (1987), “Rangoon” 

(1995), “O Alfaiate do Panamá” (2001), “A Cauda do Tigre” (2006) ou “Pela Rainha” (2014). 

 
EXCALIBUR 
Título original: Excalibur  
Realização: John Boorman (EUA, 1981); Argumento: Rospo 
Pallenberg, John Boorman, segundo romance de Thomas 
Malory; Produção: John Boorman, Michael Dryhurst, Robert 
A. Eisenstein, Edgar F. Gross; Música: Trevor Jones; Fotografia 
(cor): Alex Thomson; Montagem: John Merritt, Donn 
Cambern; Casting: Mary Selway; Design de produção: 
Anthony Pratt; Direcção artística: Tim Hutchinson; 
Decoração: Bryan Graves; Guarda-roupa: Bob Ringwood; 
Maquilhagem: Anna Dryhurst, Anne Dunne, Anne McFadyen, 
Basil Newall; Direcção de Produção: Jack Phelan; Assistentes 
de realização: Barry Blackmore, Robert Dwyer-Joyce, John 
Lawlor, Peter MacDonald, Andrew Montgomery, Ted Morley, 
David Murphy, Martin O'Malley; Departamento de arte: 
Trisha Edwards, Bob Hedges, Joe Lear, Joe Lee, John Lucas, 
Owen Murnane, Paddy Murray, Mario Novelli, David Rayner, 
Mervyn Rowe, Bertram Tyrer; Som: Tom Curran, Ron Davis, 
John Fortune, Tony Message, Doug E. Turner; Efeitos 
especiais: Michael Doyle, Peter Hutchinson, Gerry Johnston, 
Alan Whibley; Efeitos visuais: Wally Veevers; Companhia de 
produção: Orion Pictures; Intérpretes: Nigel Terry (King 
Arthur), Helen Mirren (Morgana), Nicholas Clay (Lancelot), 
Cherie Lunghi (Guenevere), Paul Geoffrey (Perceval), Nicol 

Williamson (Merlin), Robert Addie (Mordred), Gabriel Byrne (Uther Pendragon), Keith Buckley (Uryens), Katrine 
Boorman (Igrayne), Liam Neeson (Gawain), Corin Redgrave (Cornwall), Niall O'Brien (Kay), Patrick Stewart 
(Leondegrance), Clive Swift, Ciarán Hinds, Liam O'Callaghan, Michael Muldoon, Charley Boorman, Gerard Mannix 
Flynn, Garrett Keogh, Emmet Bergin, Barbara Byrne, Brid Brennan, Kay McLaren, Eamon A. Kelly, Hilary Joyalle, 
Prudence Wright Holmes, etc. Duração: 140 minutos; Distribuição em Portugal (DVD): Warner Bros.; Classificação 
etária: M/ 12 anos; Data de estreia em Portugal: 29 de Outubro de 1981. 
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Título original: “Gilda“ 

Realização: Charles Vidor (EUA, 1946) |110 MINUTOS – M/12 


