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“Ensaio de Orquestra" é aparentemente uma reportagem que
deliberadamente se apresenta enquanto tal. Numa vasta sala,
entre a catacumba e a sacristia de uma igreja despida, de
paredes nuas e chão de pedra (nalguns casos de pedra
tumular), uma orquestra, vai ensaiar. Uma equipa de televisão
vem registar a chegada dos diferentes músicos, cada um
portador de personalidades, de características diversificadas,
cada um identificando-se com instrumento que toca e que
procura defender e impor no conjunto da orquestra, fazendo
ressaltar a sua especialidade e importância. Cada um trás um
caso humano, que irá desenvolver à medida que se justifica
frente à máquina de filmar. que confessa fraquezas e
obsessões, que se "exibe", oferecendo uma imagem de si
diferente da real, ou despindo-se de máscaras e ofertando-se
na nudez da sua simplicidade. O lugar comum mistura-se com a sinceridade mais cruel. A equipa de televisão.
ai arquivando imagens e despoletando a crise, influenciando o comportamento desse grupo de pessoas que
têm uma tarefa a executar em conjunto, e que, todavia, vão resvalando lentamente para uma situação de
confronto, de rebeldia, perante o director, que em breve conduzirá aos caos. Em "off", Fellini vai dirigindo a
reportagem, com a desenvoltura aparente de um trabalho de televisão que evolui ao sabor do acaso, mas
que contrariamente, se desenvolve segundo uma ideia preconcebida, capaz de dela resultar a parábola de
ressonâncias políticas e sociais.
O director de orquestra denuncia desde logo uma origem alemã. No momento culminante da revolta ele será
substituído por um "robot", um metrómeno gigante, uma máquina. que os homens parecem preferir, para
depois negarem também. Enquanto a desordem se instala e a violência individual gera conflitos que põem
em causa toda a sobrevivência coletiva, enquanto isto, no exterior dessa sala (que se organiza como
microcosmos representativo de um tecido social) a ameaça cresce. Ruídos, impercetíveis no início do ensaio,
tomam-se estrondos que agitam toda a estrutura do edifício. Finalmente as paredes da sala cedem, abrem
brechas, ruindo com fragor, deixando aparecer no meio sala, uma enorme bola negra de aço.
Será a derrocada de Itália, sem comando, que se afunda num mundo de convulsões sociais e de interesses
mesquinhos, ou, numa perspectiva mais vasta, toda a sociedade humana que sucumbe sob o peso das suas
tensões? A parábola permite todas as leituras, parecendo-nos ser, no entanto, totalmente de rejeitar algumas
interpretações pessimistas para o final da obra. Na verdade, nada faz supor que, após a derrocada (crise,
guerra civil, guerra mundial, cataclismo, apocalipse), Fellini aponte como solução a vinda do ditador, como
personagem essencial para repor a ordem na casa. O que parece ressaltar da ideia geral da parábola, é a
denúncia desse perigo: se cada um de nós não cumprir com o nosso trabalho, a nossa tarefa, no interior de
uma estrutura social, se recusarmos o esforço comum e a sua execução sob uma direcção geral, quando
surgir a crise esta irá apanhar-nos fracos e indefesos, à mercê de um qualquer ditador que as circunstâncias
nos coloque no caminho. O final inquietante de "Ensaio de Orquestra" é um aviso, nunca uma proposta. Mas
um aviso que fica à deriva no fundo negro do ecrã, impedindo¬, toda e qualquer boa consciência, todo o
hipotético "happy end". Fellini alerta-nos para um perigo e mostra-nos algumas das consequências que daí
podem advir. Projecto apaixonante, rodado com pouco dinheiro e um imenso talento, este "Ensaio de
Orquestra" mostra-nos. novamente, que grandes orçamentos não serão essenciais para obras de grande
fôlego. Filmado em quatro semanas, montado em duas, dobrado em um pouco mais de tempo, "Ensaio de
Orquestra" aproveita-se, inclusive, das características "toscas" da reportagem de televisão para jogar plástica

e expressivamente com elas. A iluminação, por exemplo, vive do holofote manual que acompanha o
movimento da câmara, introduzindo um clima de certa dureza, habilmente assimilado ao conjunto da película.
Obra polémica e provocadora, este "Ensaio de Orquestra" é bem um ensaio admirável de um cineasta
irrequieto e turbulento, que interroga a realidade e a questiona sem preconceitos.
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