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VER E REVER “JOHNNY GUITAR” 
 

A primeira vez que vi “Johnny 
Guitar” terá sido numa 
reposição, ao que me lembro no 
Cinema Império. Não me lembro 
em que dia da semana ou do 
mês o terei visto, mas terá sido 
no início dos anos 60, e recordo 
muito bem que fiquei de tal 
forma impressionado com o 
filme que, mal acabou a sessão, 
esperei pela seguinte, voltei a 
comprar bilhetes e revi-o de 
imediato. Depois disso vi-o vezes 
sem fim. Uma das coisas boas da 
vida é poder repetir o que se 
gostou. Redescobrir o já 
descoberto, reconhecer o já 
conhecido. Vamos ver um 
musical para voltar a ouvir as 
composições de que gostamos. São um valor seguro: já as conhecíamos, já havíamos gostado, vamos rever 
para gostar de novo. Há lá coisa melhor do que gostar de algo, de um livro, de um filme, de uma paisagem, 
de uma mulher, de uma canção, de um bom prato da nossa comida favorita… Gostar é tão agradável que fico 
muitas vezes perplexo com pessoas que só sabem “não gostar”. São pessoas azedas, a quem a vida se calhar 
não sorriu, mas que muitas vezes também não souberam sorrir à vida. Mas adiante e regressemos a “Johnny 
Guitar”. 
A exibição cinematográfica mudou muito desde os anos 60 até hoje. Em todo o mundo, logo também em 
Portugal. E não falamos agora da censura. Falamos da distribuição e exibição, puramente. Por essa altura 
havia em Lisboa, capital do reino, várias grandes salas de estreia, diversas salas de bairro, com capacidade 
mediana, e os “piolhos”, salas muito populares, normalmente na periferia da cidade. Também havia as 
capitais de distrito e a “província”. Finalmente existiam ainda as “províncias ultramarinas” ou colónias. Estas 
designações são interessantes de analisar. Antes da guerra nas “províncias ultramarinas”, estas eram 
“colónias”, sem problemas de consciência governamentais. Havia a Companhia Colonial de Navegação, por 
exemplo. Depois da guerra e das acusações dirigidas ao Estado Novo sobre as colónias portuguesas, o estado 
resolveu mudar-lhe o nome. Em Fevereiro de 1974, a CCN fundiu-se com a Empresa Insulana de Navegação 
(EIN) para formar a Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos (CPTM).  
Voltemos ao cinema. Vejamos um exemplo: uma cópia de filme americano era comprada por um distribuidor 
português para explorar em território nacional. Depois de passar pela censura e depois de legendada, iria ser 
estreada numa das principais salas de Lisboa. Falemos do “Ben Hur”, de William Wyler, filme de 1959, que 
estreou em Nova Iorque a 18 de Novembro. Em Lisboa teria a sua primeira apresentação a 25 de Outubro de 



1960. Mediou um ano, o que nesse tempo, 
não era mau. Os filmes tinham, por vezes, 
intervalos de vários anos entre a estreia no 
país de origem e em Portugal. Agora a 
estreia é quase simultânea, quando não o é 
mesmo.  
Uma superprodução como “Ben Hur” 
poderia ter uma, duas ou três copias vindas 
para Portugal. Podiam ser duas, uma para 
estrear em Lisboa, outra no Porto, dado que 
era filme para época festiva (apanhar o 
período do Natal). A sua exploração era, 
portanto, no tempo. Em Lisboa, um filme 
intermédio fazia 5, 6 ou 7 semanas, um 
sucesso 20 ou 30, um fenómeno (“Música 
no Coração”, no Tivoli), quase dois anos. 
Portanto, durante o período de estreia, a 
cópia estava imobilizada nessa sala. Só 
terminado esse tempo essa mesma cópia 
iria iniciar o circuito português: primeiro 
passava para as grandes salas de Coimbra, 
Setúbal, Braga, Faro, etc. Depois saltava 
para as salas de “continuação de estreia” 
em Lisboa e noutras cidades (Europa, Paris, 
Pathé, Roxy, etc., na capital), depois 

apanhava o navio da Companhia Colonial de Navegação e ia visitar as salas das ilhas ou das “províncias 
ultramarinas” (Angola, Moçambique, Guiné, etc.) e, de regresso ao continente, o que restasse dessas cópias 
iria passar nos célebres “piolhos”. Atenção também havia “piolhos” de estreia, como o Olympia, onde se viam 
coboiadas, filmes de terror e onde, por engano, se lançava as vezes um Buñuel ou um Mario Bava (eu vi-os lá 
e até os critiquei).  
Os filmes viajavam assim, durante 5 anos (período que normalmente era o que se contratava com as 
empresas produtoras). Mas havia distribuidores que faziam orelhas moucas aos contratos e títulos eu sei que 
10 anos depois ainda corriam em certas salas (cine clubes sobretudo no que dizia respeito a filmes europeus). 
Há quem diga que o filme é película, só pode ser visto em película, e que o digital é “eletrodoméstico”. Quem 
o diz nunca terá visto um filme, aos saltos, todo riscado, sem algumas cenas (que tinham ficado pelo caminho, 
na censura, nas cabines de projecção, nos bolsos de projecionistas cinéfilos ou amantes do belo sexo, etc.). 
Mas a verdade é que, antes da chegada do vídeo, era mesmo assim, e só assim que se podia ver um filme. 
Mas havia uma prática muito simpática, que se perdeu quase por completo, que era a reposição. Alguns anos 
após a estreia, um filme de sucesso via comprada uma nova cópia que voltava a fazer o périplo original. Foi o 
caso de “Johnny Guitar” que não vi na estreia, mas sim na sua reposição num grande cinema. Normalmente 
a época de reposições iniciava-se no fim da primavera e aguentava até ao fim do verão. Seguia-se a rentrée 
da nova temporada. Coisa séria, impunha fato domingueiro e vestido comprido. Algumas famílias tinham 
reservas para todas as estreias em certas salas de elite. No Monumental, no Tivoli, no São Jorge, no Império. 
O público acreditava nas selecções dos seus exibidores que escolhiam os títulos em função do seu espectador 
preferencial. Havia as salas para público mais feminino, mas de “qualidade” (era assim no Star, no Castil, no 
Londres…), havia para o intelectual (salas mais pequenas, Estúdio do Império, Satélite no Monumental, Apolo 
70, Quarteto…).  
Hoje a exploração cinematográfica alterou-se por completo. Deixou de haver cópias em peliculas. Os filmes 
são injectados do país de origem para as salas que os contratam. Não se estreia uma ou duas cópias, mas 30, 
50 ou 80, em simultâneo, em várias salas de Portugal. Não se explora na vertical, em tempo de duração, mas 
na horizontal, em espaços ocupados. Não interessa um filme estar muito tempo em cartaz, mas estar ao 
mesmo tempo em várias salas cobrindo o território, rentabilizando rapidamente os valores investidos. Com 
outras vantagens: não há muito tempo para, no boca a boca, se destruir a carreira de um título. O boca a 
boca só funciona pela positiva.  
Como a exploração agora é muito diversificada, seis meses depois de estreado num cinema, o filme sai em 
DVD ou Blu-ray, alguns meses depois está nas televisões, primeiro nos canais por cabo, depois nos 
generalistas, finalmente na internet. O filme pode ser um flop na estreia em sala e ser um sucesso em DVD, 



e todas as outras alternativas são válidas. Também pode ser um êxito em todo o lado ou um fiasco. Mas há 
uma característica mais a acrescentar a esta visão: presentemente o grande público em salas de cinema são 
jovens, mais ou menos adolescentes, para os super-heróis e quejandos, ou crianças (com as famílias) para as 
animações. Aos adultos foram reservados alguns ghetos intelectuais, salas de reduzidas dimensões e ecrãs 
que pouco diferem dos das televisões lá de casa, e uma época de dois ou três meses, antes de fim do ano, e 
depois, no início do seguinte, para os candidatos aos Oscars. 
Muita coisa mudou. Mas continua o amor ao cinema.   

 
JOHNNY GUITAR (1954) 
Repetindo-me: “Johnny Guitar” é 
um dos meus westerns preferidos, 
e posso confessar também que o 
western é um género de minha 
particular estima. Estamos, 
portanto, num território sagrado 
para uma grande maioria de 
cinéfilos. 
"Play guitar, play..., nunca houve 
um homem como Jonhny, como 
aquele a quem chamam Guitar”. 
Esta é uma das frases finais da 
canção que serve de fundo musical às derradeiras imagens de “Johnny Guitar”, um western de Nicholas Ray, 
dirigido em 1953. Glosando o tema, poderia dizer-se que nunca houve um western como este (de um cineasta 
de quem Jean Luc Godard, nos seus bons velhos tempos, dizia "O cinema é Nicholas Ray"). 
“Johnny Guitar” é, antes de ser tudo o mais, um vibrante poema de amor, de um lirismo violento e brutal. 
Um poema que atravessa os terrenos da tragédia e aí se purifica numa catarse radical que tem o fogo e a 
água como elementos redentores. “Johnny Guitar” é, aliás, uma obra que repousa no jogo dialéctico dos 
elementos e das cores. Um clima de ameaça estende-se ao longo de toda a película, a que o "trucolor" da 
"Republic Pictures" dá forma real e contornos definidos. Oscilando entre o vermelho-castanho e o azul-cinza-
negro, “Johnny Guitar” é, subitamente, marcado pela aparição de um branco purificador, nessa sequência 
admirável em que Joan Crawford espera a chegada dos vigilantes tocando piano num "saloon" deserto. 
Mercedes MacCambridge, na fabulosa composição da puritana e frustrada Emma, invade então o terreno 
sagrado, violando com uma seta de negros presságios esse espaço de liberdade e amor. Nessa altura, a 
ameaça não são só as cores dos fatos que envolvem os homens, mas a própria coreografia das marcações 
que cria aves de rapina e carrascos prontos a desferir o golpe decisivo nas vítimas indefesas. 
Realizado em 1953, na América, “Johnny Guitar” conta com um argumento admirável de um especialista do 
género, Philp Yordan, que adapta o que nos dizem ser um romance medíocre. Obra excepcionalmente 
trabalhada, “Johnny Guitar” é ainda uma tomada de posição frente a questões de natureza social e política 
que dominaram os EUA nos inícios da década de 50. Nessa perspectiva, os linchamentos de Turkey e Vienna 
adquirem significados precisos, bem como todo o cruel interrogatório de Turkey, pouco depois de ser 
descoberto moribundo. Os métodos revelam-se subitamente actuais. Por ali passava a sombra de McCarthy, 
senador da "caça às bruxas". 
Johnny Guitar regressa a Vienna cinco anos depois de ter partido. Havia-a conhecido num "saloon", vem 
encontrá-la noutro. Com a diferença de que este é dela. Cada pedra dessa construção barroca tem um 
significado profundo para essa mulher que conheceu da vida o melhor e pior. Quando Johnny e Vienna se 
reencontram, procuram enterrar o passado. As perguntas que se esboçam ficam sem resposta, num dos mais 
fulgurantes e míticos diálogos de toda a história do cinema. Mas o passado vai ressuscitando pouco a pouco. 
Johnny Guitar voltará a ser Johnny Logan, depois de ter retomado o revólver e esquecido a guitarra no 
"saloon" envolto em chamas. 
Os heróis de Ray são homens cansados e vividos que, no entanto, acreditam ainda nos ideais de juventude, 
que procuram no amor uma razão de ser e de agir. O amor, em “Johnny Guitar”, ocupa um lugar destacado 
sobretudo no que se refere às relações entre Johnny e Vienna, que se concretizam num misto de atracção-
desejo e protecção maternal (da parte de Vienna) ou protecção física, fase às ameaças exteriores (da parte 
de Johnny Logan).  
"O que funda o western é, não o herói ou o aventureiro, mas um certo acordo realizado entre o mundo, 
natural e social, e o homem," disse Bernard Dort numa obra dedicada ao western. É em busca dessa ordem 



perdida que Johnny Guitar intervém. Numa das sequências iniciais, um copo de uísque entornado roda sobre 
si próprio, até quase cair do balcão. Johnny Guitar irá impedir a queda no segundo preciso. Da mesma 
maneira, será Guitar que, algum tempo depois, salvará Vienna da corda que lhe enrolaram ao pescoço. 
Johnny Guitar é o homem que vem de longe para reequilibrar as posições, suspendendo movimentos em 
situações de perigo. Ele é o homem que procura a felicidade perdida, o equilíbrio inicial, esse estado de graça 
em que, para um homem se sentir verdadeiramente homem, lhe bastam "uma chávena de café e um cigarro." 
Mas, curiosamente, este é um western onde são duas mulheres que detêm os elementos essenciais do 
confronto, aquelas entre quem se estabelecem as grandes linhas de tensão. Na verdade, é entre Vienna e 
Emma que tudo se joga, entre o futuro de uma região e o seu passado, entre o progresso e a estagnação, 
entre a tolerância e o fanatismo, entre o desejo satisfeito e o desejo frustrado. Entre o Amor e o Ódio.  
Contrariando quase todas as regras do género (em lugar dos grandes espaços abertos, este é um western que 
se encerra deliberadamente em interiores, sendo simultaneamente uma obra onde a palavra adquire uma 
importância decisiva), “Johnny Guitar” é, apesar disso, ou por causa disso, um dos mais espantosos e 
fulgurantes westerns de toda a sua história. Seguramente também um dos mais belos diálogos escritos para 
cinema, em toda a sua história. E Nicholas Ray, certamente, um dos mais extraordinários cineastas norte-
americanos.  
 

JOHNNY GUITAR  

Título original: Johnny Guitar  
Realização: Nicholas Ray (EUA, 1954); Argumento: 

Philip Yordan, Ben Maddow, Nicholas Ray, segundo 

romance de Roy Chanslor; Produção: Herbert J. 

Yates e Nicholas Ray; Música: Victor Young; 

Fotografia (cor): Harry Stradling Sr.; Montagem: 

Richard L. Van Enger; Direcção artística: James W. 

Sullivan; Decoração: Edward G. Boyle, John 

McCarthy Jr.; Guarda-roupa: Sheila O'Brien; 

Maquilhagem: Peggy Gray, Bob Mark; Assistentes 

de realização: Herbert E. Mendelson; Som: T.A. 

Carman, Howard Wilson; Efeitos especiais: Howard 

Lydecken, Theodore Lydecker; Companhias de 

produção: Republic Pictures; Intérpretes: Joan 

Crawford (Vienna), Sterling Hayden (Johnny 'Guitar' 

Logan), Mercedes McCambridge (Emma Small), 

Scott Brady (Dancin' Kid), Ward Bond (John 

McIvers), Ben Cooper (Turkey Ralston), Ernest 

Borgnine (Bart Lonergan), John Carradine (Old 

Tom), Royal Dano, Frank Ferguson, Paul Fix, Rhys 

Williams, Ian MacDonald, etc. Duração: 110 

minutos; Distribuição em Portugal: Cine Digital 

(DVD); Classificação etária: M/ 12 anos; Estreia em 

Portugal: 28 de Janeiro de 1955.  
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LOLITA, de Stanley Kubrick (EUA, 1962), com James Mason, Shelley Winters, Sue 
Lyon; 153’; M/ 18 anos. 


