
Sinopse

Alejandro regressa aos lugares do seu passado. Reencontra 
Catalina, amiga de infância, que para ele sempre fora como 
uma irmã, a despeito das diferenças sociais entre ambos. 
Catalina casou, entretanto, com Eduardo, para se vingar 
da partida de Alejandro. Este, não suportando ver Catalina 
casada com outro, humilha-a. Casa com Isabel, irmã de 
Eduardo, que ele não ama e negligencia. Grávida, Catalina 
morre durante o parto. Alejandro profana a sua tumba, abre 
o caixão, e contempla o cadáver dela. Ricardo, irmão de 
Catalina, segue-o e mata-o a tiro.

O MONTE DOS VENDAVAIS

O Monte dos Vendavais é visceral. Buñuel alterou o guião 
para ser fiel ao espírito do livro. Os maus actores, desviou-
-os, utilizando-os como objectos de uma composição em 
que a câmara e a montagem desempenhavam o papel de 
protagonista. Por seguir fielmente o projecto do ano 19321, 
obteve uma produção com carácter de anacronismo, tal como 
um velho filme de Dimitri Kirsanoff, que segundo alguns, 
danifica o filme e, segundo outros, lhe atribui um fascínio 
adicional. Na minha opinião, é uma obra-prima do princípio ao 
fim, ainda que os três rolos finais, unanimemente elogiados, 
sejam os mais fortes. Desde a morte de Kate e a invocação 
blasfema de Heathcliff, pedindo a Deus que o envie para o 
inferno onde ela o espera – até à profanação final da sua 
sepultura, tentando (finalmente!) dormir com ela – a acção 
tem uma qualidade equivalente às melhores passagens líricas 
de Emily Brontë.

Excerto de Luís Buñuel: biografia crítica de J. Francisco Aranda 
(Edição: Lumen) 

O Monte dos Vendavais
um filme de Luís Buñuel 1953 | México | 1h 31min | M/16

com Jorge Mistral, Irasema Dilián, Lilia Prado, Ernesto Alonso, Luis Aceves Castañeda, Francisco Reiguera, Hortensia Santoveña
Realização: Luis Buñuel | Argumento: Luis Buñuel, Julio Alejandro e Dino Maiuri, baseado no romance Wuthering Heights de Emily Brontë | Direcção de Fotografia:
Agustín Jiménez | Música: Raul Lavista, sobre temas da ópera Tristão e Isolda de Wagner | Som: Eduardo Arjona | Montagem: Luis Buñuel e Carlos Savage

Abismos de Pasión

Wuthering Heights, o lendário romance a que se resume a 
obra da mais genial das irmãs Brontë, Emily (1818-1848), 
foi publicado em 1847. Obra-prima da gothic novel ou do 
black romance, expoente máximo do romantismo inglês, 
O Monte dos Vendavais, para lá do sucesso que sempre o 
acompanhou, foi um “livro de cabeceira” dos homens do 
surrealismo, que descobriram nele, nos anos 20-30, um 
percursor das suas obsessões e temáticas, com a absoluta 
exaltação do amour fou e a sua delirante imagética. Em 1933, 
a revista Minotaure, órgão “oficial” do movimento, dedicou-lhe 
um número especial e histórico, ilustrado por quase todos os 
pintores surrealistas.
Nesses mesmos anos, Buñuel, que comungava com os seus 
companheiros de geração da paixão pela obra de Emily 
Brontë, pensou levá-la ao cinema, tendo chegado a escrever 
uma sinopse em colaboração com outro surrealista, Pierre 
Unik. Por falta de meios, o projecto não se concretizou.
Vinte anos guardou Buñuel essas páginas na gaveta, até que 
no México teve, finalmente, a oportunidade de concretizar 
esse velho sonho. Disse numa entrevista: «Um dia, Dancigers 
chamou-me: queria fazer uma comédia com Jorge Mistral, 
Irasema Dilián e Lilia Prado, que tinha sob contrato. Eu 
disse-lhe que tinha escrito um argumento, o do O Monte dos 
Vendavais. Um argumento impossível para aquela distribuição 
de actores: não convinha nada. Mas a vontade de fazer 
aquela história de que gostava tanto acabou por vencer-me.»

Excerto de Escritos sobre Cinema de João Bénard da Costa
(Edição: Cinemateca)

1 N. da T.: A Adaptação de O Monte dos Vendavais foi um dos projectos
mais queridos a Buñuel na sua juventude.
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