
[Versos] Para um cinema social por Jean Vigo, 1930

[…] Eu queria ter projectado hoje 
Um Cão Andaluz, que, por ser um drama interior desenvolvido 
sob a forma de um poema, não apresenta nada menos, a meu ver, do que todas 
as qualidades de um filme cujo assunto é de ordem social. 

O senhor Buñuel opôs-se, e pelas 
mesmas razões que me fazem projectar A Propósito de Nice
e, eu próprio, apresentá-lo.

Lamento-o porque Um Cão Andaluz 
é uma obra capital de todos os pontos de vista: no domínio 
da encenação, habilidade nas iluminações, ciência perfeita 
das associações visuais e ideológicas, lógica sólida do 
sonho, admirável confronto do subconsciente e do racional.

Lamento-o ainda mais porque, visto pelo ângulo 
social, Um Cão Andaluz é um filme preciso e corajoso. 

De resto, permitam-me fazer-vos notar 
que é um tipo de filme bastante raro. 

Só vi o Senhor Luis Buñuel uma única vez
e apenas dez minutos, não falámos do argumento de Um 
Cão Andaluz. Logo, eu posso falar disso com maior 
liberdade. Naturalmente, o meu comentário é apenas a minha própria opinião. 
Talvez me aproxime da verdade e direi, certamente,
alguns disparates.
 
Para entender o significado do título 
deste filme, é necessário relembrar que o Senhor Buñuel 
é espanhol. 

Um cão andaluz uiva, portanto
quem morreu?

É realmente posta à prova, a nossa indolência, 
que nos leva a aceitar todas as monstruosidades cometidas pelos 
homens à solta na terra, quando não podemos aguentar 
na tela a imagem de um olho de mulher cortado em dois por uma 
navalha. Será esse o espectáculo mais terrível oferecido por 
uma nuvem que obscurece a lua cheia?

Um Cão Andaluz
um filme de Luís Buñuel
com Pierre Batcheff, Simone Mareuil, Luis Buñuel,
Salvador Dalí, Xaume Miravitlles, Marval, Fano Messon
1929 | França | 18 min | M/16

Un Chien andalou

Sinopse

Um homem afia uma lâmina de barbear, antes de com 
ela cortar o olho de uma mulher jovem e impassível. 
Um ciclista cai. Uma mulher e um homem observam um 
andrógino e uma mão cortada, e depois acariciam-se. 
Passado um ano, chega outro homem que ordena ao 
primeiro que saia da cama. Tudo acaba numa praia
onde a mulher encontra um terceiro homem.
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Este é o prólogo, há que reconhecer que 
ele não nos poderá deixar indiferentes. Já nos assegura que, este 
filme, terá de ser visto com um olho que não o habitual, por 
assim dizer.
  
Durante todo o filme, o mesmo pulso
a sacudir-nos.

Podemos ver desde a primeira imagem, 
sob a forma de um menino que cresceu demasiado rápido e que anda pela 
rua de bicicleta, o guiador livre, as mãos sobre o colo,
capas de pano branco um pouco por todo o corpo e que são
como que umas asas, podemos ver, digo eu, a nossa candura, 
que se transforma em cobardia, em luta com o mundo que aceitamos
(temos o mundo que merecemos), esse mundo de preconceitos exagerados, 
de renúncias a nós mesmos, e de remorsos tristemente romanescos.

O Senhor Buñuel é uma fina lâmina e que 
desconhece o coup de Jarnac1.

Uma estocada nas cerimónias macabras, a esse 
último aprumo de um ser, que já não o é mais e que só
as suas cinzas pesam no vazio da cama.

Uma estocada no sadismo, no qual a curiosidade 
é a forma mais disfarçada.   

E puxemos um pouco os cordelinhos da moral,
que colocamos ao pescoço. Vejamos um pouco do seu âmago.

Uma rolha, eis um argumento de 
peso.

Um melão, pobre burguesia.

Dois irmãos da escola cristã, pobre 
Cristo?
  
Dois pianos de cauda, cheios de cadáveres 
e de excrementos, pobre pieguice.

Enfim, o burro em grande plano, estávamos à espera dele. 

O Senhor Buñuel é terrível.

Vergonha daqueles que mataram durante a puberdade 
o que poderiam ter sido e que procuram por todo 
o bosque e pelo areal, onde o mar rejeita as nossas recordações e os 
nossos arrependimentos. Até à dissecação daquilo que são quando a primavera
chega.

Cave canem... Cuidado com o cão, ele 
morde.

Tudo isto dito com o cuidado de evitar uma análise demasiado austera, 
imagem por imagem, que é uma coisa impossível num filme bom, 
no qual há que respeitar a poesia selvagem, tão-só na esperança 
de suscitar em vós o desejo de ver ou de rever Um Cão Andaluz.

Escolher o caminho de um cinema social, é então
defender de corpo inteiro o cinema de um indivíduo que desperta o interesse;
de um indivíduo que come carne. [...]

1 [N. da T.] Coup de Jarnac é uma expressão francesa com conotação de traição, um golpe hábil, desleal e violento,
que teve origem no duelo de esgrima em que o barão de Jarnac, Guy de Chabot, vence, com um inesperado golpe impiedoso
e decisivo, François de Vivonne, o senhor de La Châtaigneraie.


