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Em criança, Archibaldo recebe da mãe uma caixa de 
música dotada de poderes mágicos. Segundo a lenda, a 
caixa permite satisfazer um desejo de morte. Archibaldo 
tenta usar esse feitiço sobre a governanta, e ela morre, 
vítima de uma bala perdida. Já adulto, Archibaldo 
reencontra a caixa de música, e não resiste a repetir 
experiências semelhantes. Mas a cada tentativa há um 
elemento que o contraria, pois se as mulheres morrem 
não é ele o responsável pela morte delas. Tanto a polícia 
como a justiça recusam considerá-lo culpado, mesmo 
que Archibaldo o julgue, efectivamente, ser. Acaba por se 
desembaraçar da caixa de música, e fugir com Lavinia.
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Ensayo de un Crimen

Ensaio de um Crime

Não se deve nem diminuir nem superestimar a 
importância deste filme mexicano de Luis Buñuel. 
Com efeito, não há dúvida de que este Ensaio de um 
Crime encerra e desenvolve alguns dos temas mais 
caros ao autor de Um Cão Andaluz e talvez de forma 
mais explícita desde a realização desse célebre filme 
maldito. Mas também não há dúvida, a meu ver, de que 
se trata de um esboço em que o autor não se envolveu 
tão completamente como em O Bruto e Os Esquecidos. 
Dificilmente cometeríamos, no meu entender, um grave 
erro se víssemos em Ensaio de um Crime apenas uma 
comédia insignificante e o esmagássemos, a pretexto 
de uma atenção crítica, com uma severidade excessiva. 
De qualquer maneira, porém, trata-se de uma obra muito 
interessante e que, portanto, já teria sido lançada entre 
nós há dois ou três anos não fosse a pusilanimidade – 
mais ou menos compreensível – dos exploradores da 
exclusividade.

Não se pode deixar de comparar – mesmo que só para 
sublinhar diferenças – Ensaio de um Crime às comédias 
inglesas de assassínios, principalmente a noblesse oblige. 
Um rico celibatário mexicano possui uma caixinha de 
música que se supõe dotada de um poder mágico: ela 
concretiza os desejos de quem a possui. Acontece que 
os desejos de Archibaldo de la Cruz são antes obsessões: 
ele sonha com amor, um universo quase ingénuo de tanta 
simplicidade moral. Ingénuo, mas vertiginoso!

Eis por que Cela s’appelle l’aurore é bem um filme de 
Buñuel, ainda que a história melodramática, com as suas 
personagens violentamente simpáticas ou antipáticas, 
possa parecer de uma ingenuidade paradoxal. Uma 

observação mais atenta não permite que nos enganemos 
a esse respeito. Essa transparência é cortante como o 
cristal. Um estilhaço pode abrir-nos as veias.
Um jovem médico perdido numa ilha mediterrânica, que se 
assemelha muito à Córsega, ganha pouco dinheiro, mas 
empenha-se na eficácia humana do seu trabalho.
A sua mulher, um pouco doente, mas sobretudo entediada 
com a sua vida medíocre, vai descansar em Nice na casa 
dos seus pais, que aliás gostariam de instalar o genro no 
continente. Durante uma visita dramática a uma menina 
que foi violada numa fazenda, o médico conhece uma 
jovem viúva italiana, e uma paixão inusitada não tarda
a uni-los irresistivelmente.
Pouco depois, o médico será levado a abrigar, com todos 
os riscos e perigos, um rapaz que acaba de assassinar um 
importante industrial cuja incompreensão e rapacidade 
haviam causado a morte da sua mulher doente. O infeliz 
será assassinado ao fugir para poupar ao médico
a acusação de cumplicidade.
Finalmente, o médico irá divorciar-se e renunciará às 
vantagens de uma carreira na cidade, escolhendo a 
verdade, o amor e a amizade dos homens que têm 
necessidade dele.

Cela s’appelle l’aurore é, como afirmei, um filme estranho 
de tanta simplicidade, um filme deslumbrante de tanta 
clareza, um filme que lava a alma e o coração,
é admiravelmente interpretado por Lucia Bose, Georges 
Marchal e, sobretudo, Julien Bertheau e Esposito.
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