
Sinopse

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!

In O Cinema da crueldade de André Bazin (Editora: Martins Fontes)

Realizado no seio do cinema comercial mexicano, este 
diamante em bruto prova, uma vez mais, que Luis Buñuel 
não fez uma má escolha em ficar pelo México. Em 1955, um 
hollywoodiano, ou um reconhecido parisiense, teria recusado 
o argumento logo na segunda página, benzendo-se perante 
tanta perversidade e amaldiçoando o seu autor. No México, 
Buñuel podia fazer filmes profundamente pessoais sem se 
alienar do público, apreciador do humor mais negro, nem da 
confiança dos seus financiadores, que já tinham visto pior. 
«Os grandes cineastas (sobretudo os inventores) só têm 
uma ideia. Firme, esta ideia permite que se mantenham no 
caminho certo, passando por uma paisagem sempre nova 
e interessante», escrevia Serge Daney. A partir do México, o 
realizador de A Idade de Ouro enviava os seus filmes para os 
seus velhos amigos surrealistas, que ainda viviam em Paris, 
como se fossem postais, para os tranquilizar; ele não tinha 
mudado. Depois de Ele, Ensaio de um Crime é o segundo 
retrato de um homem disposto a tudo para satisfazer os seus 
impulsos. Como uma criança, Archibaldo de la Cruz descobre 
o sexo ao mesmo tempo que descobre a morte. Quando 
descobre a caixa de música da sua infância, tenta reencontrar 
o sabor desse primeiro choque erótico cometendo um 
assassínio. Ele nunca será capaz. A narrativa desenrola-se 
como um sonho acordado, cujo freudismo básico é apenas o 
mais visível dos atractivos.

De armadilhas a pistas falsas, o filme resiste a interpretações 
da mesma forma que as mulheres escapam ao desejo de 
morte de Archibaldo. Fiel ao estilo de Um Cão Andaluz, essa 
obra-prima de engenhosa ambiguidade, Buñuel adopta a 
postura da sua personagem, demostrando que um grande 
cineasta nunca se cura verdadeiramente das suas obsessões. 
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