
LA FILLE DU PUISATIER* 
A FILHA DO POCEIRO 
Um filme de Marcel Pagnol

Sinopse 
Durante a Segunda Guerra Mundial, a inocente Patrícia, uma menina 
do campo, filha de um homem que abre poços, é seduzida por Jacques 
Mazel, um charmoso aviador. Após encontros românticos à beira de 
um misterioso rio, Patrícia engravida de Jacques, que é enviado para a 
guerra. Quando a criança nasce, o seu pai, Pascal, expulsa-a de casa. A 
família de Jacques não quer reconhecer a paternidade do filho, o que 
poderá empurrar Patrícia para os braços de Felipe.

Actores 
Raimu, Fernandel, Josette Day, Line Noro, Georges Grey, Milly Mathis, 
Clairette Odera, Roberte Arnaud, Raymonde, Tramel

Equipa Técnica 
Realização e Argumento - Marcel Pagnol
Director de Fotografia - Willy Faktorovitch
Montagem - Jeanne Rongier
Música - Vincent Scotto
Produção - Les Films Marcel Pagnol
Produtores - Charles Pons, Marcel Pagnol

Características Técnicas 
Ano de Produção: 1940
País: França 
Duração: 140 min
Classificação: M/12

* A Filha do Poceiro é o único filme deste ciclo de que não existe ainda cópia 
digital restaurada. A cópia que exibimos é aquela que actualmente
apresenta o melhor estado de conservação.

“Uma aventura da palavra”— entrevista a Marcel Pagnol
por Jean-André Fieschi, Gérard Guégan et Jacques Rivette
[excertos]

MP: Tínhamos escolhido um mote deveras ambicioso: “Primeiro que 
tudo, faremos entrar a literatura no cinema e, em seguida, o cinema 
na literatura.”
[…]
MP: Tem razão, a câmara é uma esferográfica, não é mais do que um 
instrumento. Nada sai da câmara por si só. É necessário dotá-la do que 
é preciso, com um realizador que saiba escolher e dirigir os actores. 
Muitos creem que a técnica faz o filme. Erro crasso! O que é difícil é 
saber escolher os planos. Dito isto, não existe arte para lá dos lugares 
comuns, ou poemas para lá de pores-do-sol ou serenatas. É muito 
fácil fazer algo original com um clarinetista pederasta, louco de amor 
pelo contrabaixista. Infelizmente, existem leis formais que são tão 
inamovíveis quanto os dedos dos pés.

Cahiers: Mas não será preciso que cada um encontre essas leis?

MP: Encontrá-las e interpretá-las à sua maneira. É o tom que importa 
nas obras de arte. Gostei de Les 400 Coups. Truffaut é rapaz de 
valor. Fará filmes clássicos rapidamente. É homem de talento e 
temperamento. Chabrol dirige, neste momento, creio, filmes do 
género James Bond. Nada de mal nisso! Aprenderá o seu ofício, o 
ofício do cinematógrafo, o ofício dramático. A Grande Arte é a arte 
dramática.

Cahiers: Não é quando escrevemos os diálogos que pensamos em 
tudo?

MP: O mais importante é acreditar nas personagens.

Cahiers: Quando improvisa, não é “autor” nesse momento?

MP: Sim; não porque o filmo, mas porque pensei naquilo que iria 
filmar. É a criação do que iremos filmar que faz de nós autores.
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A Filha do Poceiro

A Filha do Poceiro é, novamente, a história de uma jovem mulher 
vítima dos homens, reflexo de uma moral ancestral. Patricia é 
prima de Fanny, de Angele, de Arsule (Regain). É uma filha-mãe que 
devemos esconder, que não pode ser aceite como o fora Fanny 
(devendo casar com Panisse), habitando numa região bem mais 
arcaica na evolução dos seus costumes do que Marselha. No interior 
da Provença reina ainda o direito absoluto do patriarca. O arcaísmo 
do pensamento de Anoretti leva-o de imediato a rejeitar a filha que 
se torna mãe fora do casamento e todo o seu percurso consistirá 
em ignorar maledicências, a libertar-se de uma moral ancestral, a 
estabelecer uma ligação com a sua criança, a aceitar e amar o fruto do 
seu amor. Nenhuma moral conservadora aqui, antes pelo contrário 
uma ode à liberdade, à compreensão, a recusa de um modo de vida 
obstinado que leva um pai a renegar o seu filho. Tema corajoso e 
progressista que vai ao encontro da família ideal imaginada pelos 
puritanos de Vichy.

A Filha do Poceiro é um filme sobre o amor, sobre a beleza das 
pequenas gentes. Não existe quase ponta de malvadez em Pagnol e 
este filme não foge à regra. É também um filme sobre o perdão, esse 
perdão tão importante na obra do cineasta uma vez que testemunha 
o momento em que o coração se abre, em que a razão bate em 
retirada, ou em que esquecemos os códigos, a moral, o decoro. 
Perdoar é aceitar, compreender, pôr-nos em causa. Quando Raimu 
perdoa, o seu corpo imponente empequenece e, com o rosto um 
pouco inclinado, assemelha-se a uma criança culpada. Raimu não 
perdoa, ele pede perdão. Anoretti, o poceiro, é uma das personagens 
mais belas de Pagnol e Raimu é mais uma vez sublime, tão divertido 
quanto comovente. Raros são os actores que nos levam tão facilmente 
às lágrimas depois de nos fazerem explodir de riso. Certamente, 
os papéis escritos por Pagnol são de uma profundidade, de uma 
intensidade incríveis, mas o génio do actor transcende-os no ecrã e 
não conseguimos parar de chorar quando o pobre homem deixa a sua 
fluência do sul para murmurar com discrição as suas agruras e as suas 
alegrias. É a última vez que Pagnol filma com Raimu, mas também 
com Charpin, mais uma vez magnífico. O primeiro desaparece em 
1944, o segundo em 1946. Fernandel e Raimu estão, pela primeira 
vez, perante a câmara de Pagnol, reunidos no cartaz do filme. Nos 
bastidores, o combate é feroz entre os dois actores para conseguirem 
protagonismo e pouco falta para que Josette Day (a Belle de Cocteau) 
lhes roube o estrelato. Line Noro (a amante de Gabin em Pépé le 
Moko), Milly Mathis e o fiel Charles Blavette completam um elenco 
mais uma vez perfeito.

A Filha do Poceiro é mais uma prova de que Pagnol é um cineasta 
primordial na história do cinema francês. É igualmente um cineasta 
intemporal pois, apesar da evolução fulgurante dos costumes, 
este é um filme que nos toca e nos emociona neste e em qualquer 
outro tempo. Ao contrário do que se possa afirmar, Pagnol nunca 
permanece num registo folclórico. Explora com acuidade e 
sensibilidade a nossa humanidade e as relações que retrata, mesmo 
que ancoradas num contexto histórico e geográfico bem definido, 
longínquo, são as mesmas que fundam a sociedade. Se o filme conclui 
na dor o período de maior esplendor do seu autor a nível profissional, 
se é marcado por escolhas difíceis na sua vida íntima (a separação 
da sua companheira Orane Demazis), Marcel Pagnol consegue, de 
todo o modo, nele incluir alegria de viver e optimismo. É, de resto, o 
único filme seu onde um casal se apresenta no ecrã com uma criança, 
mesmo que por pouco tempo.

Olivier Bitoun

[trad. dos textos: Cláudia Coimbra]
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