
Sinopse

Don Quintin é um caixeiro-viajante amargurado e frustrado. 
Um dia surpreende a mulher com o amante, expulsa-a de 
casa, não sem que antes esta lhe confesse que a filha, Marta, 
não é dele. Don Quintin abandona Marta à sua sorte, até que 
Lencho, um bêbedo, a recolhe. Definitivamente decepcionado
com a vida, Don Quintin abre um cabaret chamado
“O Inferno”, e torna-se num patrão impiedoso. Entretanto, a 
sua ex-mulher, pouco antes de morrer, diz-lhe que mentiu e 
que, afinal, Marta é mesmo sua filha. Quintin aceita Marta 
novamente, pagando-lhe uma pensão. Entretanto, Marta, já 
uma jovem mulher, apaixona-se por Raco e planeia fugir com 
ele, precisamente no dia em que o pai decide recuperá-la. 
Quando finalmente a encontra, Marta anuncia-lhe que espera 
um filho.

A Filha do Engano
um filme de Luís Buñuel
com Fernando Soler, Alicia Caro, Rubén Rojo, Fernando Soto 
“Mantequilla”, Nacho Contla, Amparo Garrido, Lily Aclemar
1951 | México | 1h 20min | M/16

La Hija del Engaño

Sinopse

Carlos, um antiquário, recebe a notícia de que o seu filho 
Carlito cometeu um roubo. O pai promete um castigo 
exemplar. A criança, trancada no quarto, consegue fugir.
Na sua fuga, é recolhido por um engenheiro, Julio, que 
o devolve à casa da família. Rosario, mulher de Carlos, 
apaixona-se por Julio. Do romance nasce um filho Miguel, 
cuja identidade Rosario esconde à família. Carlos adoece do 
coração e Rosario, vendo nessa doença um sinal do destino, 
sente-se culpada, preferindo ficar junto do marido a fugir com 
Julio. Alguns anos depois, Julio morre de doença e deixa 
todos os seus bens a Miguel. Quando o marido morre, Rosario 
coloca uma fotografia de Julio na chaminé e põe-se a tricotar.

Uma Mulher
Sem Amor
um filme de Luís Buñuel
com Rosario Granados, Julio Villareal, Joaquin Cordero,
Xavier Loyá, Tito Junco, Jaime Calpe, Elda Peralta, Eva Calvo
1951 | México | 1h 22min | M/16

Una Mujer sin Amor
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T.P.T.: Segundo as filmografias, 1951 foi para si um ano muito 
activo. Fez três filmes: A Filha do Engano, Uma mulher Sem 
Amor e Subida ao Ceú.

Buñuel: Esse título de Filha do Engano é um erro dos 
produtores. Se tivessem deixado o seu verdadeiro título de 
Don Quintín el Amargao, todos os espanhóis tinham ido vê-lo, 
porque a obra de Arniches e Estremera é muito conhecida 
entre o público espanhol. Mas os produtores não queriam 
deixar transparecer que se tratava de um “remake”. Exibiram 
o filme num cinema de terceira categoria e pouco público 
assistiu. Melhor!

J. de la C: Então o senhor seguiu o guião do filme que 
produziu em 1935 para a Filmófono.

Buñuel: Sim. Tinha comigo uma cópia desse filme, feita com 
os melhores restos de outras cópias. Vi-a três ou quatro 
vezes com alguns amigos, refugiados espanhóis, na Sala dos 
Realizadores. Lembro-me que vieram vê-la Eduardo Ugarte, 
Luis Alcoriza, Ignacio Mantecón, Moreno Villa e alguns outros. 
Achávamos divertido, trazia-nos recordações porque tinha 
muitas piadas e gracejos madrilenos.

T.P.T.: Mas isso teria de ser mudado na versão mexicana.

Buñuel: Claro. Eu participei um pouco na adaptação que 
foi feita por Alcoriza e pela sua mulher. “Mexicanizaram” 
o argumento mas Don Quintín continuava a ser, em traços 
largos, o mesmo personagem. Em vez de um “echao pálante” 
madrileno, um “macho” mexicano. Mas o que vos posso dizer 
deste filme é muito pouco, porque não me lembro de quase 
nada. É um filme “alimentício”; realizado para poder comer. 
Procurei fazê-lo de maneira profissional, isso sim.  

Excerto de uma entrevista de Buñuel
por Tomás Perez Turrent e José de la Colina 

T.P.T.: Cuando los Hijos nos Juzgan ou Uma Mulher Sem Amor 
é o único dos seus filmes em que não encontrei nada que se 
salve.

Buñuel: Nem eu. É o pior de todos os meus filmes. Era 
baseado em Pierre e Jean de Maupassant, que Cayatte já 
tinha filmado muito bem. Tive que filmá-lo em vinte dias e 
com menos meios e seria capaz de desafiar William Wyler, 
por exemplo, para fazer um filme nessas condições. Na 
realidade seguimos quase plano por plano o filme de Cayatte, 
que era uma orientação mínima para trabalhar no estúdio. 
Era preciso filmar depressa e assim evitei os cortes o mais 
que pude, o que me facilitou depois a montagem. Dantes, a 
montagem podia levar-me oito dias de trabalho. Agora, como 
já vos disse, faço-a em dois ou três. Isso significa que é 
preciso ir para o estúdio bem preparado, sobretudo se, como 
eu, não se fazem “planos de protecção”.

Excerto de Luís Buñuel - biografia
crítica por J. Francisco Aranda

Uma mulher sem amor (Cuando los hijos nos juzgan) é 
baseado em Pierre e Jean, romance de Maupassant. Ainda 
que um dos argumentistas não seja Luis Alcoriza, como em 
El gran calavera, A Filha do Engano e O Bruto - que tanto ajuda 
o autor a ser ele mesmo - a tónica é semelhante. Feito em 
20 dias, em vez dos 16 de Don Quintín [A Filha do Engano], e 
sem chegar à penúria desta rodagem (onde os degraus de 
uma escada tinham todos uma inclinação idêntica, devido ao 
cenário estar incompleto), é uma das inúmeras produções 
baratíssimas e planeadas às cegas, feitas durante esses 
anos no México, baseando-se em bons romances. O drama 
serve então para mostrar as relações familiares levadas 
ao limite da exasperação, o insulto, a violência, o sadismo 
latino, a desmistificação do conceito cristão da mãe santa e 
abnegada, oferecido por Buñuel numa multitude de breves e 
deliciosas anotações, enquanto concretiza a pesada narrativa 
melodramática.


