
Sinopse

Numa cerimónia religiosa, o olhar de Francisco é atraído 
pelos pés de Gloria, sentada na primeira fila. Depois 
da missa, segue-a mas perde-lhe o rasto. Encontra-a e 
afasta um namorado incómodo, Raul. Francisco e Gloria 
casam. Logo na viagem de núpcias começa um pesadelo 
para Gloria, de que ela escapa com a ajuda de Raul, com 
quem refaz a vida. Tem um filho, a quem dá o nome de 
Francisco. Em família, visita o ex-marido, que foi viver a 
sua amargura para um convento. É informada de que o 
estado dele regista francas melhoras, que parecem ser 
contrariadas pela sua incapacidade de andar a direito.

Ele

O último filme de Luis Buñuel provocou uma ardorosa 
polémica no Festival de Cannes de 1953. Para a quase 
totalidade do público e a grande maioria da crítica, 
Ele não passava de um melodrama consternador, um 
empreendimento terrivelmente caduco digno do pior 
teatro de boulevard de 1900. A esse drama à Paul 
Hervieu, simplificado para o cinema, Arturo de Córdova 
acrescentava ainda as insossas convenções do astro 
masculino hispânico. Os Esquecidos impressionava os 
menos sensíveis pela evidência da sua crueldade, Subida 
ao Céu pela sua fantasia insólita, ainda que em ambos 
os casos se estivesse longe do surrealismo sistemático 
de Um Cão Andaluz e de A Idade de Ouro. O que deles 
subsistia parecia boiar sem coerência sobre a convenção 
de argumentos comerciais de evidente facilidade, que, 
não fossem essas fantásticas reminiscências, poderiam 
igualmente ter passado por “filminhos” sem interesse.

Mesmo no caso de Os Esquecidos, de todos os filmes 
mexicanos de Buñuel o mais livre e o mais pessoal, é 
fácil dissociar o argumento “social”, directamente imitado 
dos filmes tradicionais sobre a infância delinquente, dos 
achados de detalhes que constituem a sua originalidade.

De certo que uma dúvida poderia substituir, ou pelo 
menos uma reticência na admiração, pois em que 
medida se podia realmente creditar a um autor brilhos 
como que acidentais, êxitos parciais, episódicos e talvez 
fortuitos? Uma crítica cartesiana, aplicada ao surrealismo, 
precisa de acreditar tanto na lógica da criação como 
na consciência das intenções. Ela pode perfeitamente 
reencontrar-se em Um Cão Andaluz, mas muito mal, 
cumpre confessá-lo, em Susana e Subida ao Ceú.

E terá ainda menos razões para se reencontrar em Ele, 
porque, se os filmes anteriores de Buñuel podiam, a rigor, 
explicar-se pela impossibilidade de rodar algo além de 
pequenos argumentos comerciais para consumo das 
multidões sul-americanas, Ele, tanto pela distribuição 
quanto pela encenação, testemunha uma relativa 
ambição técnica. Assim, dispondo evidentemente de mais 
recursos, Luís Buñuel parece ter como única preocupação 
colocá-los ao serviço de convenções da pior literatura 
burguesa.

Basta considerar o argumento, e para dar uma ideia 
imparcial do seu conteúdo não encontro nada melhor 
que reproduzir o fascículo publicitário fornecido pela 
distribuidora francesa: “Ele é a história de um homem bem 
considerado, de posição social elevada, estimado por 
todo o seu círculo em virtude da sua perfeita correcção, 
alta moralidade, convicções religiosas e educação, mas 
que encerra no fundo de si mesmo uma das mais terríveis 
taras humanas, o ciúme, ciúme em estado puro, doentio, 
obsessivo. Esse vício envenena-lhe a existência, como 
envenenará a da sua mulher, cuja vida não passa de um 
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horrível martírio, até o dia em que essa obsessão, que 
confina com a loucura, acaba libertando-os: ele encerra-
se num mosteiro, ela reencontra uma felicidade tardia ao 
lado do seu ex-noivo. Sobre este tema, Buñuel apimentou 
a sua narrativa aqui e ali com algumas pitadas de 
sadismo erótico. Buñuel foi admiravelmente servido pela 
interpretação de Arturo de Córdova e por Della Garcès, 
encantadora e excelente num papel difícil. A fotografia é 
de Gabriel Figueroa.”

Confesso que me é difícil afirmar que este resumo preciso 
e estas apreciações lacónicas são uma obra-prima de 
inconsciência ou de humor a frio. Em última hipótese, 
eles convêm perfeitamente ao filme no sentido de que o 
descrevem com a mesma falsa objectividade que a que 
fornece, talvez, a chave dessa obra singular.

Agora peço permissão ao leitor para me citar após esta 
propaganda anónima. Escrevi no dia seguinte à exibição 
de Ele no Festival de Cannes: “Reduzido durante quinze 
anos ao silêncio das produções comerciais inferiores, 
encarcerado como o Divino Marquês [de Sade] entre as 
muralhas de prata da produção americana, do fundo 
da sua masmorra, onde fingia submeter-se às regras, 
Luís Buñuel aprendia na carne do seu espírito que os 
símbolos e as metamorfoses das imagens não são um 
álibi para os sonhos do poeta. O fio da navalha não pode 
abrir impunemente o olho de um mundo que se obstina 
na cegueira. Com uma humildade terrível, aceitou, pois, 
as regras do jogo, que consistem em matar os artistas: 
sujeitou-se humildemente ao gosto do público e dos 
produtores... Susana, desprezado pela quase totalidade 
da crítica como uma produção comercial menor, era 
na realidade o rascunho de Ele, onde enfim se insinua 
perfeitamente, no quadro tranquilizador de um filme 



bem acabado, a suprema mistificação do cinema pela 
poesia. Como os contrabandistas obrigados a engolir 
os diamantes para os recuperar nos seus excrementos, 
Luis Buñuel introduz o Marquês de Sade ao estilo 
de Paul Hervieu. Se, como Georges Sadoul me fazia 
observar, todos os temas de A Idade de Ouro, sem 
excepção, se encontram em Ele, deveríamos acrescentar 
reciprocamente que havia muito de Paul Bourget em A 
Idade de Ouro e que a respeitabilidade burguesa já servia 
ali de quadro para o trânsito imperturbável das carroças 
de estrume. Simplesmente, a ironia era então explícita, 
legível no primeiro nível. Mas não se deve surpreender, 
ao contrário, que aqui Buñuel possa passar aos olhos 
do mundo por um admirador da liturgia, por um bom 
cristão que nos estende à entrada da igreja os seus dedos 
molhados de água benta! Que um bispo a beijar o pé 
descalço no lava-pés da Quinta-Feira Santa suscite no 
coração de um fiel uma loucura erótica equivale, talvez, ao 
seu esqueleto mitrado à beira de uma falésia!
“A minha loucura”, diz o herói do filme, “era leve; 
reencontrei no claustro a calma e a razão.” Porém dez 
anos dessa piedosa serenidade não o impediram de 
adivinhar, através das pedras do mosteiro, a presença 
da mulher que continua a ser a rainha dos sonhos que 
ele não ousa revelar na confissão. “Então, meu filho”, diz 
o Padre Superior, “recomece as suas leituras piedosas.” 
Ouçam Buñuel murmurar, com os olhos baixos na sombra 
do burel: “Como queira, meu Padre”.

Se me atrevo a citar tão longamente um artigo que escrevi 
então no Rendez-vous de Cannes, é porque já não estava 
a conseguir, certamente, reencontrar a segurança que 
animava essa exegese entusiasta. Não que eu a renegue. 
Simplesmente acabei por conhecer Buñuel pessoalmente, 
e a realidade de um homem introduziu-se entre mim e a 
sua obra, perturbando um pouco, com a sua psicologia 
concreta, a bela lógica dessas suputações. Tendo tido 
durante o último Festival de Cannes, Doniol-Valcroz e 
eu, o agradável e apaixonante privilégio de entrevistar 
longamente Buñuel sobre o seu trabalho no México, 
principalmente sobre a realização de Ele, perguntámos-
lhe, é claro, se era judicioso e legítimo ver nele, em 
filigrana, as intenções que lhe atribuíramos, especialmente 
essa espécie de repetição interiorizada de A Idade de Ouro 
que éramos os únicos a perceber. Buñuel respondeu-nos, 
em substância, que seguramente não tivera consciência 
de proceder a essa repetição e que, supondo-se que ela 
existia, era, no seu conjunto, involuntária; mas não achou, 
em absoluto, inverosímil a sua realidade, notando apenas 
que a sua inspiração devia tê-lo guiado à sua revelia. 
Entrando, contudo, em detalhes, Buñuel indicou-nos 
várias intenções precisas do argumento e encenação que 
assinalavam perfeitamente a duplicidade do seu filme. 
Como na cena de amor durante a qual o criado levanta 
com o seu espanador uma nuvem de pó, o que constitui, 
para Buñuel, uma forma de escárnio do amor tradicional, 
respeitando-se aparentemente a sua solenidade social. 
Mas, de maneira geral, Buñuel, embora reconhecendo 
formalmente o carácter insólito e voluntariamente 
perturbador dos exemplos que invocámos, não encontrava 
outra explicação consciente para a sua escolha senão
o seu lado burlesco, a sua estranheza ou o simples facto 
de se lhe terem imposto ao espírito. Por exemplo, quando 

o marido se levanta de 
madrugada e apanha 
uma sovela, um 
fio e uma lâmina 
de navalha e 
penetra no quarto 
da sua mulher 
com a intenção 
evidente de 
trazer melhorias 
decisivas ao cinto 
de castidade. 
Buñuel explica 
que esses objectos 
eram os que o seu herói 
devia reunir em virtude do seu carácter e da conjuntura, 
mas reconhece que tal escolha procede igualmente, 
nele, de uma orientação de espírito que não é, de resto, 
tão sádica quanto “sadista” e herdada do culto que o 
surrealista presta ao Divino Marquês. Outro exemplo é 
bem significativo da “inconsciência” activa e criadora de 
Buñuel: é a imagem que se segue à última réplica do filme 
que eu citava, justamente, mais acima: “Como queira, 
meu Padre”, depois de Arturo de Córdova se retirar para 
o jardim do claustro ziguezagueando como um bêbado, 
o que não admite absolutamente qualquer explicação 
realista. Buñuel, com efeito, não encontra outra a não ser 
o prazer que lhe causou então o facto de fazer o seu actor 
caminhar tortuosamente.

Portanto continua a ser possível, a meu ver, mesmo 
após o testemunho pessoal de Buñuel, considerar Ele 
como um filme de mistério; em todo o caso, porém, 
parece certo que o segredo contido no filme não foi 
estabelecido tão sistematicamente quanto uma crítica 
indiferente à psicologia consciente da criação poderia 
imaginar por necessidade de uma construção lógica. 
Mas essa diferença importa em definitivo e é preciso que 
o autor saiba o que faz para o fazer? Parece-me a mim 
suficiente que o testemunho de Buñuel, sem confirmar 
explicitamente a interpretação esotérica, não a desmentiu 
(ao deixar o campo livre para outros comentários), 
parece-me então perfeitamente justificado considerar 
Ele como uma espécie de equivalente cinematográfico 
dos trompe-l’oeil surrealistas. A psicologia e a moral 
burguesa desempenham aí o papel da perspectiva e da 
nitidez fotográfica, mas este universo polido e ordenado, 
maravilhosamente legível, acaba por se rachar com 
nitidez sobre o intolerável.

André Bazin (10 de Junho, 1954)
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