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Sinopse

Único sobrevivente de um naufrágio, Robinson Crusoe resigna-
-se a viver sozinho numa ilha do Atlântico Sul. Um dia salva 
um homem prestes a ser sacrificado num ritual canibalístico. 
Mesmo receoso de que o indígena também seja um canibal, 
Robinson protege-o e baptiza-o de Sexta-Feira. Educa-o 
segundo os valores da civilização anglo-saxónica, converte-o 
ao cristianismo, e Sexta-Feira torna-se num seu criado. Muitos 
anos se passam até que a ilha é visitada por uma embarcação 
onde um grupo de amotinados se apresta a fuzilar os outros 
membros da tripulação. Robinson, com a ajuda de Sexta-
-Feira, salva-os, e ambos partem, definitivamente, deixando os 
amotinados abandonados à sua sorte.

Robinson Crusoe por Luis Buñuel

Em toda a vida só fiz dois filmes em inglês, financiados por 
companhias americanas. São aliás dois filmes de que gosto 
bastante, Robinson Crusoé em 1952, e The Young One em 1960. 
(…)

O produtor Georges Pepper e o argumentista-vedeta Hugo 
Butler, que falava espanhol fluentemente, propuseram-me a 
ideia de Robinson Crusoé. No início estava pouco entusiasmado, 
mas ao trabalhar no projecto comecei a interessar-me pela 
história, acabando por introduzir alguns elementos de vida 
sexual (sonho e realidade) e a cena do delírio em que Robinson 
revê o pai.

Durante a rodagem, que teve lugar no México, na costa do 
Pacífico, não muito longe de Manzanillo, eu estava praticamente 
às ordens do operador de câmara, Alex Philips, um americano 
que vivia no México e era especialista em grandes planos. 
Tratava-se de uma espécie de filme-cobaia: pela primeira vez 
na América ia filmar-se com película Eastmancolor. Philips 
esperava muito tempo antes de me dizer que estávamos 
prontos a rodar (por isso foram necessários três meses de 
rodagem, um feito único para mim) e os rushes eram mandados 
para Los Angeles todos os dias. 

Robinson Crusoé teve muito sucesso em todo o lado. O filme, 
cujo preço de custo não chegou aos trezentos mil dólares, 
passou várias vezes na televisão americana. Juntamente 
com algumas recordações desagradáveis da rodagem – a 
necessidade de matar um pequeno javali – lembro-me do feito 
do nadador mexicano, duplo de Robinson, que atravessou as 
grandes ondas no princípio do filme. Três dias por ano, no mês 
de Julho, ondas enormes rebentam ao largo daquela parte da 
costa. Foi um habitante de um pequeno porto com experiência 
naquele exercício que as ultrapassou com mestria. 

Por este filme de sucesso, em inglês, co-produzido por Óscar 
Dancigers, recebi ao todo dez mil dólares, uma quantia bastante 
irrisória. Mas nunca ganhei gosto pelas discussões financeiras, 
estava sem dinheiro e não tinha advogado que me defendesse. 
Quando souberam quanto eu iria receber, Pepper e Butler 
ofereceram-me vinte por cento da sua percentagem dos lucros 
mas eu recusei.

Nunca na vida discuti a quantia que me ofereciam num 
contrato. Sou incapaz de o fazer. Aceitava ou recusava 
consoante os casos, mas nunca discutia. Penso que nunca 
fiz por dinheiro algo que não quisesse fazer à partida. Quando 
recuso uma proposta, não há oferta que me faça mudar de 
ideias. Posso dizê-lo: o que não faço por um dólar, não faço por 
um milhão. 
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