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O LEOPARDO 
Título original: Il gattopardo 

Realização: Nagisa Ôshima (Japão, 1976) 

 
 

1. CINEMA E LITERATURA: FAMAFEST 

 

Como já o confessei por diversas vezes, duas das minhas paixões são o cinema e a literatura. Sempre 

tive o privilégio de poder usufruir de ambas as paixões, não só de um ponto de vista recreativo, mas 

também profissional. Grande parte da minha vida foi feita a ler e ver cinema, escrever e fazer filmes. Não 

posso dizer que não tenha sido um felizardo. 

Mas as relações entre a literatura e o cinema fascinam-me. Muitos dos filmes por mim realizados foram 

retirados de obras literárias, por isso, além de tudo o mais, meti as mãos na massa e exercitei-me na 

experiência. Não terá sido, por isso, de estranhar que, em 1999, tenha surgido em Famalicão, um festival 

de cinema, o Famafest, que tinha como subtítulo, “Cinema e Literatura”. 

 

 

 
 

Na primeira edição desse certame que durou até 2010 (O festival foi mais uma vítima da crise de 2011), 

escrevi uma apresentação que dava conta da finalidade dessa iniciativa, na altura relativamente inédita 

no nosso país, pois eram raros, senão inexistentes, os empreendimentos que relacionassem estas duas 



formas de expressão. Depois apareceram cadeiras em universidades, simpósios, colóquios, festivais e 

tudo o mais (alguns com o arrojo de se anunciarem pioneiros!). Mas em 1999, cremos que em todo 

mundo não existia um único festival de cinema reunindo cinema e literatura.  

Nessa altura escrevi assim: 

“O porquê do FamaFesT 

Terra de Camilo Castelo Branco, mas também de tantos outros escritores e homens da cultura ilustres, 

Famalicão e todo o Vale do Ave bem se pode honrar de ser o centro nevrálgico de confluência de gentes 

e culturas que ao longo dos séculos fizeram dela o que hoje é. Dizem uns que é terra de passagem, 

sublinham os famalicenses de coração que é caminho de convergência. Seja de uma ou outra forma, 

porque a “passagem” também marca por quem ela passa, Famalicão é sobretudo terra de trabalho, de 

engenho e arte. Basta ver a indústria que se desenvolve, mas sem descuidar da natureza onde se inscreve, 

continuando a propiciar momentos de cultura e lazer à sua população. É importante que assim seja, que 

a harmonia entre o trabalho e a natureza, entre o capital e o espírito se não perca, se acentue mesmo 

com o caminhar dos anos.  

Por ser terra de cultura, por ser reduto de escritores, por ser recanto ávido de motivações artísticas, me 

lembrei de Vila Nova de Famalicão para propor a realização de um Festival de Cinema e de Vídeo que 

ligasse o Audiovisual à Literatura, afinal duas formas de comunicação artística que desde sempre 

coabitaram de forma mais ou menos polémica, mais ou menos pacífica. Desde o dia, há já alguns anos, 

que visitei pela primeira vez a Casa-Museu de Camilo Castelo Branco, em S. Miguel de Ceide, que me 

sinto atraído por esta terra que consegue preservar o espírito do passado e construir o presente. Nessa 

casa, escondida sob uma vegetação tipicamente minhota, onde sobressai o amarelo vivo das paredes 

exteriores e o silêncio povoado de fantasmas dos seus quartos e corredores, a imaginação visual do 

cineasta não se cansa de inventar planos e movimentos de câmara. Que me apaixonaram a mim, e que 

apaixonaram Manoel de Oliveira que por diversas vezes já se aproximou do universo e das “paixões 

funestas” de Camilo. 

As justificações para a realização do Festival estavam encontradas. Faltava encontrar o patrocinador do 

evento. Mas uma conversa com o Presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Dr. Agostinho 

Fernandes, com o seu assessor, Dr. Mário Martins, com o Diretor do Departamento de Educação e Cultura, 

Dr. Artur Sá da Costa, bastou para desbloquear a situação e passar da ideia à sua concretização. A todos 

eles agradeço o entusiasmo revelado e o incentivo que me foi dado.  

Tal como previra, Vila Nova de Famalicão continua a ser também terra de Cultura. Bem gostaria que este 

Festival reunisse o apoio de todas as forças políticas, económicas e culturais do concelho. Este é um 

projeto que a todos deve envolver, pois a todos se destina, sem orientações pré-determinadas de agradar 

a partidos, grupos ou facões. A Arte e a Cultura são de todos e para todos, por muita polémica que possam 

provocar nalguns casos. Todos as devem apoiar para elas existirem livres de todos. E a melhor forma da 

Arte e a Cultura se afirmarem e sobreviverem é em completa liberdade.  

Creio que este pode vir a ser um Festival de referência no quadro dos Festivais de Cinema e Vídeo em 

Portugal, mas também na Europa, dado que não se conhecem muitos com este figurino. Creio que a 

Cidade e o Concelho bem o merecem e justificam. Creio que tanto o Cinema como a Literatura o impõem. 

Aqui se procurará ver e analisar, debater e referenciar esse encontro de linguagens e de modos de ver a 

realidade que a imagem e a palavra propiciam. Aqui se irão encontrar realizadores e escritores, 

argumentistas e atores, produtores e editores, espectadores e leitores. Cada um com a sua “verdade”, 

cada um com o seu modo de entender a arte, cada um com a sua sensibilidade e experiência pessoais. 

Do confronto e do diálogo se poderá chegar a novas formas e abrir caminho a novas experiências. Essa a 

ideia base deste Festival, que procurará ainda abrir-se a outras formas de arte, como a música, o teatro, 

o canto, as artes plásticas... O que já este ano se irá tentar concretizar também, criando um polo de 

confluência artística que prolongue a imagem secular de Vila Nova de Famalicão, terra de “passagem” e 

convergência. 

Um Festival faz-se, fazendo-se ano a ano. Como dizia Unamuno, “o caminho faz-se, caminhando”. Não se 

peça desde já a este FamaFesT’99 a perfeição. Exija-se sim que seja um passo decisivo e seguro no 

caminho desse Festival perfeito que obviamente nunca surgirá, mas que, de ano para ano, perseguiremos.  

Dito isto, aqui fica a primeira semente do FamaFesT”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. O LEOPARDO 

 

 
 

1. Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa não será um escritor muito conhecido para lá de uma obra única que o 

notabilizou: o romance “Il Gattopardo” (O Leopardo), que se debruça sobre a decadência da aristocracia 

siciliana durante a época do “Risorgimento”. 

Nascido em Palermo, a 23 de dezembro de 1896, Giuseppe Tomasi di Lampedusa era filho único de Giulio 

Maria Tomasi, Príncipe de Lampedusa, e Beatrice Mastrogiovanni Tasca de Cutò (depois de uma irmã ter 

morrido, vítima de difteria). Se o pai era frio e distante, a mãe, pessoa de personalidade forte, teve 

enorme influência na sua formação e futuro. Tomasi di Lampedusa estudou na sua mansão, em Palermo, 

com um tutor (que lhe ensinou literatura e inglês), com a mãe (que conversava com ele em francês) e 

com a avó, que lhe costumava ler romances de Emilio Salgari. Num pequeno teatro da residência, em 

Santa Margherita Belice, onde a família passava férias, assistiu pela primeira vez a peças como “Hamlet”, 

encenada por uma companhia itinerante. 

No início de 1911, cursou o liceu clássico em Roma e, posteriormente, em Palermo, mudando-se 

definitivamente para Roma em 1915, onde se matriculou na faculdade de Direito. Nesse mesmo ano, foi 

mobilizado, lutando na batalha de Caporetto, tendo sido capturado pelos austríacos. Prisioneiro de guerra 

na Hungria, estabeleceu um plano de fuga, regressando a Itália a pé. Promovido a tenente, retornou à 

Sicília, alternando períodos na ilha com viagens até casa de sua mãe, retomando os estudos de literatura 

estrangeira. 

Em Riga, Letónia, casou-se, em 1932, com Alexandra Wolff Stomersee, uma estudante de psicanálise, de 

uma família nobre de origem alemã. Em 1934, o pai faleceu e Giuseppe Tomasi di Lampedusa herdou o 

título de príncipe. Voltou a ser convocado para o Exército em 1940, mas, como era o único responsável 

por uma grande propriedade agrícola familiar, voltou rapidamente a casa e aos negócios. Tomasi di 

Lampedusa, a sua mulher Licy e a mãe refugiaram-se em Capo d’Orlando. Todos sobreviveram à guerra, 

mas o palácio em Palermo não. 

Em 1953, integrou-se num grupo de jovens intelectuais, um dos quais era Gioacchino Lanza, com quem 

estabeleceu uma grande amizade, chegando a adotá-lo como filho, no ano seguinte. 

Tomasi de Lampedusa era visita regular de um primo poeta, Lucio Piccolo, com quem viajou em 1954 até 

às termas de San Pellegrino, para participar numa cerimónia de entrega de prémios literários, onde 

encontrou, entre outros, Eugenio Montale e Maria Bellonci. Diz a lenda que foi no regresso dessa viagem 

que escreveu “Il Gattopardo”, concluindo-o em 1956. O romance nunca seria publicado em vida do 

escritor, sendo rejeitado por vários editores, o que desapontou muito Tomasi. Em 1957, foi-lhe 

diagnosticado cancro em fase avançada, vindo a falecer em 23 de julho, em Roma. Foi sepultado no 

cemitério Capuccino, em Palermo. 

“Il Gattopardo” só seria publicado dois anos depois da sua morte, quando Elena Croce o enviou a Giorgio 

Bassani, da editora Feltrinelli. Tomasi também escreveu trabalhos menos conhecidos: “I Racconti” 

(publicado em 1961); “Le Lezioni su Stendhal” (1959, publicado em forma de livro em 1977); e “Invito 

alle Lettere Francesi del Cinquecento” (publicado em 1970). Escreveu ainda “Alegria e a Lei”. É também 

autor de um pequeno número de ensaios. 

 

2“Il Gattopardo”  



 

 
 

Mas seria efectivamente “Il Gattopardo” a criar-lhe um lugar nas letras mundiais, sobretudo através de 

uma consideração do príncipe de Salina, que muita gente cita, se calhar sem saber a origem. Diz ele, 

referindo-se às transformações sociais, que a unificação de Itália impunha, com a queda de influência 

política e económica da aristocracia e a subida ao poder da burguesia: “É preciso que alguma coisa mude, 

para que tudo permaneça na mesma.” 

“Il Gattopardo” é um vasto mural sobre a vida de uma família nobre cujo brasão contém uma imagem do 

leopardo que dá o título ao romance, onde sobressai a personagem de Don Fabrizio Corbera, Príncipe de 

Salina. Uma citação da obra: “Nós éramos os leopardos, os leões; esses que nos substituíram são os 

chacais, as hienas; e todos, leopardos, chacais e ovelhas continuarão a acreditar no sal da terra.” 

A época situa-se em meados do século XIX, mais precisamente em maio de 1860, quando Garibaldi inicia 

o movimento de unificação da Itália. Com os seus apoiantes, invade a Sicília. D. Fabrizio (Burt Lancaster) 

é um aristocrata latifundiário que tenta manter o antigo modo de vida, apesar dos tempos de mudança 

que se anunciam. Ele percebe rapidamente que a aristocracia decadente tem os dias contados e que o 

poder vai transitar para as mãos da burguesia endinheirada que se avizinha, ameaçadora. Inteligente e 

astuto, D. Fabrizio percebe que tem de agir. “Mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma”. Na 

mesma não ficará. Mas o que interessa é que não perca todas as regalias e privilégios de que usufrui. Ele 

é pai de sete filhos e herdeiro de uma “patente” que durante séculos “não havia sabido fazer nada mais 

que adicionar as despesas e subtrair as dívidas”.  

Um dos sobrinhos, Tancredi (Alain Delon), alista-se nas forças invasoras e apoia, por convicção ou 

calculismo, os nacionalistas que tentam expulsar os austríacos. “O cadáver de um jovem soldado do quinto 

batalhão de caçadores, que tinha sido ferido na luta de San Lorenzo” é descoberto nos jardins da sua casa 

de Salina, nos arredores de Palermo. No plebiscito para saber o que a população pretende para a Sicília, 

se a anexação ao continente italiano ou não, D. Fabrizio vota sim, de forma ostensiva. Ele percebe que 

chegou o momento do tudo ou nada e combina igualmente o casamento de Tancredi com Angélica (Claudia 

Cardinali), filha de D. Calogero (Paolo Stoppa), um rico e influente administrador de propriedades. É um 

negócio que irá resultar plenamente para ambos os lados: D. Fabrizio cede o prestígio do nome da família, 

D. Calogero entra com o capital e assegura a permanência dos privilégios. 

O romance e o filme iniciam-se por uma oração que termina de forma lapidar para o significado da obra. 

Ouve-se o final da “Ave Maria”: “Nunc et in hora mortis nostrae. Amen”. D. Fabrizio sabe, através de 

confidências do padre Pirrone (Romolo Valli), que a sua filha Concetta (Lucilla Morlacchi) está apaixonada 

por Tancredi. Mas o casamento com Angelica Sedara impõe-se por motivos óbvios. Em Donnafugata, no 

centro da Sicília, na sua casa senhorial, durante um sumptuoso baile, regulam-se as contas do casamento 

“agora e na hora da nossa morte”, pensa a aristocracia decadente, num estrebuchar de dignidade e de 

lucidez.  

O filme é absolutamente deslumbrante de um ponto de vista plástico, denotando ele próprio um curioso 

equilíbrio entre o gosto estético de Visconti, proveniente de uma das mais ilustres casas aristocráticas de 

Itália, e a análise marxista, com base na luta de classes e na dialética engelseana que enformou todo o 

pensamento do cineasta. A conceção do próprio filme revela assim esse compromisso entre classes (ou 

esse sentido do suicídio de uma classe perante os “ventos da História”) de que o romance é testemunho 

e que Visconti sublinha devidamente. Há aqui uma curiosa derrapagem ideológica entre o romance e o 

filme: a obra de Lampedusa chegou mesmo a ser acusada de estática e reacionária, limitando a descrever 



uma situação, sem a interpelar. Visconti dá uma interpretação aos acontecimentos, como já vimos. A 

obra, que se estreou amputada de algumas sequências, corte imposto pelos produtores, em virtude da 

sua longa duração (mas que agora circula na sua versão integral), estrutura-se em diversas sequências 

que são magnificamente desenvolvidas pelo cineasta. Desde a abertura, com a oração do dia, até ao baile 

com que fecha, “O Leopardo” passa por momentos de conflito armado que apontam para a superprodução, 

até outros de um intimismo discreto. Em tudo, Visconti revela uma sensibilidade e apuro formal total, 

bem como uma direção de atores brilhante, conseguindo atuações invulgares de Burt Lancaster, Alain 

Delon ou Claudia Cardinale, para só citar as mais flagrantes.  

Burt Lancaster tornar-se-ia uma espécie de “alter ego” do cineasta, a partir desta criação de Don Fabrizio 

Corbera, Príncipe de Salina, que, tal como Visconti, se defrontou num íntimo conflito de interesses que é 

extraordinariamente bem desenvolvido com subtileza e perspicácia. 

Amante da pintura e da ópera, o realizador nunca deixa de referenciar estas paixões, quer na forma como 

enquadra as cenas de multidões, nas lutas nas ruas de Palermo, quer nos retratos em interiores, onde a 

cor e a luz adquirem importância decisiva. Também a tonalidade coral e melodramática das grandes 

intrigas operáticas se sente a cada momento, transformando “Il Gattopardo” numa obra-prima indiscutível 

da história do cinema. 

 

  

O LEOPARDO  

Título original: Il Gattopardo 

Realização: Luchino Visconti (Itália, França, 1963); Argumento: Suso 

Cecchi d'Amico, Pasquale Festa Campanile, Enrico Medioli, Massimo 

Franciosa, Luchino Visconti, segundoo romnce homónimo de Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa; Produção: Goffredo Lombardo, Pietro 

Notarianni; Música: Nino Rota; Fotografia (cor): Giuseppe Rotunno; 

Montagem: Mario Serandrei; Direcção artística: Mario Garbuglia; 

Decoração: Laudomia Hercolani, Giorgio Pes; Guarda-roupa: Piero 

Tosi; Maquilhagem: Maria Angelini, Alberto De Rossi, Amalia Paoletti; 

Direcção de Produção: Giorgio Adriani, Enzo Provenzale; Assistentes 

de realização: Albino Cocco, Brad Fuller, Francesco Massaro, Rinaldo 

Ricci; Som: Mario Messina; Efeitos Especiais: Dino Galiano; 

Compnahias de produção: Titanus (Roma), Société Nouvelle Pathé 

Cinéma, Société Générale de Cinématographie (S.G.C.) (Paris); 

Intérpretes: Burt Lancaster (Principe Don Fabrizio Salina), Claudia 

Cardinale (Angelica Sedara / Bertiana), Alain Delon (Tancredi 

Falconeri), Paolo Stoppa (Don Calogero Sedara), Rina Morelli (Princesa 

Maria Stella Salina), Romolo Valli (Padre Pirrone), Terence Hill (conde 

Cavriaghi), Pierre Clémenti (Francesco Paolo), Lucilla Morlacchi 

(Concetta), Giuliano Gemma (General de Garibaldi), Ida Galli (Carolina), Ottavia Piccolo (Caterina), Carlo 

Valenzano (Paolo), Brook Fuller, Anna Maria Bottini, Lola Braccini, Marino Masé, Howard Nelson Rubien, 

Tina Lattanzi, Marcella Rovena, Rina De Liguoro, Valerio Ruggeri, Giovanni Melisenda, Giancarlo Lolli, 

Vittorio Duse, Vanni Materassi, Giuseppe Stagnitti, Carmelo Artale, Olimpia Cavalli, Anna Maria Surdo, 

Halina Zalewska, Winni Riva, Stelvio Rosi, Carlo Palmucci, Dante Posani, Rosolino Bua, vo Garrani, Leslie 

French, Serge Reggiani, Marie Bell, Lou Castel, Sandra Christolini, Franco Gula, Maurizio Merli, Augusto 

Pescarini, Paola Piscini, Amalia Troiani, etc. Duração: 187 minutos; Distribuição em Portugal: Costa do 

Castelo Filmes (DVD); Classificação etária: M/ 12 anos; Estreia em Portugal: 7 de outubro de 1963.  
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LOLA MONTES 
Título original: Lola Montês 

Realização: Max Ophüls (França, 1955) | Duração: 116 minutos | M/12 


