
CINECLUBE - FRITZ LANG

O TIGRE DA ÍNDIA
Der Tiger Von Eschnapur
um filme de Fritz Lang 

com Debra Paget, Paul Hubschmid e Walther Reyer
Alemanha |1959 | 1h41

Domingo, 9 de Junho às 19h00

O TÚMULO ÍNDIO
Das Indische Grabmal
um filme de Fritz Lang 

com Debra Paget, Paul Hubschmidt e Walther Reyer
Alemanha | 1959 | 1h59

Domingo, 9 de Junho às 21h30

A penúltima obra de Fritz Lang foi o chamado “díptico indiano”: O 
Tigre da Índia e O Túmulo da Índia. Ao regressar ao cinema alemão, 
depois de uma ausência de vinte e sete anos, Lang retomou 
um projecto de juventude, bastante próximo das aventuras 
folhetinescas que estiveram na origem de algumas das suas 
obras-primas mudas, como Die Spinnen (1919) e O Doutor Mabuse 
(1922). Nesta extravagante história filmada em Eastmancolor, um 
jovem arquitecto europeu, chamado por um marajá para construir 
um túmulo, apaixona-se por uma dançarina sagrada e acaba por 
fugir com ela. Mais uma vez, Lang demonstra a preponderância 
da mise-en-scène sobre a trama narrativa. Segundo João Bénard 
da Costa, “estamos num mundo de volumes, de luzes e de cores, 
em que a luta se trava tanto entre os sentimentos como entre as 
formas”.

O Tigre da Índia, O Túmulo Índio 
Bernard Eisenschitz

No Verão de 1957, a produtora CCC, dirigida por Artur 
Brauner, compra os direitos de adaptação do Túmulo Índio: 
os do bestseller de Thea von Harbou, publicado em 1917, e os 
dos filmes de Richard Eichberg (1937-1938) que, como será 
mencionado nos genéricos dos filmes de 1958, tiveram um 
“sucesso mundial”. Tratar-se-á de uma das maiores produções 
alemãs do pós-guerra. Estão previstos três milhões de marcos 
para o financiamento do filme. Pensa-se em dois realizadores 
veteranos para a realização: o vienense Eduard Borsod e o 
italiano Carmine Gallone. […] Mas Brauner lembra-se do 
Lang dos Nibelungen e do Metropolis. E insiste em que se 
trabalhe com ele, contra o aviso de Ilse Kbachewski, directora 
da distribuidora Gloria. Depois da sua passagem pela RFA, o 
cineasta regressara aos Estados-Unidos, onde dividia o seu 
tempo entre Los Angeles e Washington. Nos últimos dias de 
1957, Brauner oferece-lhe a realização do Túmulo Indio [...], no 
dia 15 de Janeiro de 1958, Lang assina um contrato que lhe 
dá uma plena condição de auteur europeia: ninguém além 
dele tem direito a tomar decisões na realização de nenhuma 
das partes excepto em caso de doença, a escolha dos actores 
e da equipa técnica serão feitas com o seu acordo, a menção 
“um filme de Fritz Lang” (mais rara na RFA do que em França) 
precederá o título do filme e nenhum nome será escrito em 
caracteres maiores do que o seu. 

[…]

No dia 23 de Março, Lang vai para Berlim para trabalhar no 
argumento, descartando algumas versões já redigidas: duas 
por Peter Hans Rameau (um antigo colaborador de Murnau) e 
uma terceira — com vista a uma coprodução francesa — por 
Ulrich Pikardt (colaborador de Ophüls e do produtor Serge 
Silbermann, Louis Martin e Claude Desailly). O seu co-autor, 
Werner Jörg Lüddecke, a quem devemos o filme sobre o 
atentado do 20 de Julho, e sobretudo o grande sucesso do 
ano anterior Os SS Atacam à Noite (Robert Siodomak) preferiria 
escrever “uma paródia sobre esse assunto já utilizado”. Más isso 
está fora de questão para Lang. Para ele, a história adapta-se 
às exigências de uma fantasia, não tem um propósito realista. 
Acusá-lo de não fazer um outro filme não tem muito sentido. 
O argumento aventureiro corresponde ao seu gosto, tal como 
a oportunidade de fazer um filme de grande espectáculo, 
destinado a um público alargado e diversificado. Oriente e 
ocidente, arquitectura e morte, vingança e desistência são 
temas que lhe agradam.  

[…]

O início da rodagem está marcado para o fim de Agosto. 
A distribuidora prevê a estreia dos filmes indianos na data 
mais favorável, ou seja uma estreia no Natal. Por outro lado, 
nenhum actor é escolhido antes das répérages na Índia. As 
propostas consideradas são pelo menos supreendentes: para 
o arquitecto Berger, Claus Holm (que terá finalmente o papel 
do seu cunhado), Eddie Constantine, Hardy Krüger, que Lang 
prefere mas não consegue convencer; para Chadra: O.W. 
Fischer, Vttorio Gassman, Sabu e Walther Reyer, que ficará 
com o papel; Seetha: Eva Bartok, e já Debra Paget, sobre a 
qual Lang escreve a Brauner, a dizer que nos Estados-Unidos 
acham que ela não parece ser uma atriz capaz de “aguentar 



um filme por si mesma” (o serviço de imprensa da CCC não 
saberia citar nenhum dos seus filmes mais recentes); Asagara: 
Mario Adorf, previsto até pouco antes da rodagem, mas que 
vai preferir um compromisso no teatro. O actor de teatro suíço 
Paul Hubschmid, que teve uma breve carreira em Hollywood 
com o nome de Pau Christian, é citado nos primeiros tempos 
para o papel de Rhode. No início de Julho ele recebe o papel 
de Berger. [...]

Durante as reuniões preparatórias em Berlim, todos os 
aspectos da produção são discutidos com os colaboradores 
envolvidos, Meischsner, Angst, os decoradores e os 
figurinistas. Com a rodagem prevista para Agosto, a 
preparação tem que ser rápida; o cenógrafo Helmut Nentwig 
relata essas quatro semanas: “[a preparação] foi obra de Fritz 
Lang, até nos mínimos detalhes, das suas anotações nas 
salas de arquitectura nasciam esquiços, desenhos técnicos, 
modelos. Ele próprio decapitou várias vezes a maqueta da 
escultura de uma deusa de oito metros, e foi ele que a pôs de 
volta correctamente”.

[...] 

De toda essa preparação sobressai ao mesmo tempo a 
vontade de fazer bem as coisas mas também economias 
absurdas. As armas deverão ser emprestadas por museus, e 
vão finalmente ter de ser encontradas no local por causa das 
formalidades alfandegárias. Mas foi pedido a Paul Hubschmig 
que emprestasse as botas e as calças que vestia no seu filme 
anterior. É requisitada a construção de uma selva artificial em 
forma de L, de dois lados só, até que Lang e Angst se opõem 
e dizem que precisam de um terceiro lado para o campo — 
contra-campo. 

[…]

No dia 25 de Julho, Brauner escreve para Lang para o avisar da 
necessidade de manter o orçamento e os prazos. “Faça favor 
também de entender que a primeira parte do filme tem que 
estar nas salas no Natal. Por isso, a montagem terá que ser 
feita em simultâneo com a rodagem, para que a totalidade das 
filmagens em estúdio lhe possa ser mostrada para aprovação, 
antes mesmo da partida para a Índia. Estamos também de 
acordo que as imagens na Índia serão enviadas para aqui 
para serem integradas à medida que chegam.” Um anexo ao 
contrato Lang-CCC, assinado no dia 5 de Agosto, especifica a 
duração da rodagem: cinquenta e sete dias em estúdio, aos 
quais se acrescenta a viagem para a Índia, adiada de 25 de 
Setembro para 12 de Outubro, até ao dia 20 de Novembro. O 
objectivo não é muito realista. Lang aceita, tendo em conta 
que, uma vez lançado o filme, ele não poderá ser forçado. A 
preparação foi tal, que a montagem só tem que seguir a sua 
découpage. É, contudo, uma batalha constante para obter 
condições de trabalho dignas. Para dois filmes de grande 
espectáculo ele tem apenas mais do que o dobro que se 
pratica para um simples filme policial nos Estados-Unidos (no 
fim das contas: cinquenta e nove dias em estúdio, vinte e oito 
na Índia).

[...]

Aos 67 anos, Lang sofre de insónias há já muito tempo (ele 
escreve constantemente na sua agenda “BN” — “bad night”). 
Segundo Mechsner, ele “não se sente bem, o que tem como 
consequência um comportamento frio e mudanças de humor. 
Dificulta muito a vida aos actores e à sua equipa técnica. (Hoje, 
por exemplo, duas cenas com a senhora [Sabine] Bethmann 

[Irene Rhone] foram filmadas sete ou oito vezes, sob o 
pretexto de que ela não colocava a mão na posição correcta). 
A tenda da cena da caça na selva tem que ser feita com quase 
cem metros quadrados de brocado de ouro. Ele acha que a 
lona da tenda que levámos da Alemanha é inutilizável. Diz que 
poupamos demais, que devíamos pôr mais carros à disposição 
da equipa e não exigir às pessoas que viajem de autocarro. Ele 
pede para a figuração, sem se rir, actores de Bombaim, com 
experiência de cinema, e outras coisas no género”.

[...]

O primeiro filme, Der Tiger von Eschnapur [O Tigre da Índia] 
estreia finalmente no dia 22 de Janeiro de 1959. É só a partir 
desta data que a finalização do Túmulo Índio pode começar. 
Com estes atrasos, o provecto compositor Michel Michelet 
cede o seu lugar ao orquestrador do primeiro filme, Gerhard 
Becker. Lang escreve e monta um magnífico resumo da 
primeira parte que abre o filme. O Túmulo Índio só pode sair 
no dia 6 de Março. A crítica é virulenta, e em vários casos, 
directamente dirigida a Lang. As alusões ao seu passado e à 
emigração deixam sentir um clima de acerto de contas. Ele é 
acusado ou de se repetir com um “demoníaco estilo Golem, 
deslocado e despropositado” ou “um gosto hollywoodiano 
banal”. O sucesso público, por outro lado, atinge as 
expectativas de Brauner.

Desolado com esta recepção, o cineasta fingirá desprezo por 
estas “xaropadas indianas”, como lhes chama. Porém, a sua 
emoção transparece quando os cinéfilos franceses aclamam 
o díptico. Nas trinta listas dos melhores filmes do ano — 
um ano particularmente prolífico — dos Cahiers du cinéma 
n°104, os filmes indianos de Lang são citados onze vezes (por 
Resnais, Rivette, Chabrol...), das quais quatro em primeira 
posição. Os seus primeiros defensores opõem a mise-en-
scène de Lang a um argumento “brilhante pela sua tontice, 
a sua insignificância, a sua obsolescência”, “a uma história 
barata”. Seja verdade ou não, Lang é inteiramente responsável 
pela anedota do Tigre e do Túmulo. E essa está longe de ser 
indiferente ou feita às três pancadas: nos últimos anos, o 
assunto do amor perdido e do abandono responde ao do Taj 
Mahal. A sua visão da Índia pode parecer um pouco obsoleta 
mas ela está muito distante do racismo e do colonialismo do 
orientalismo alemão das duas primeiras versões do Túmulo, as 
de Joe May e Eichberg. A sua curiosidade leva-o a interessar-
-se mais por uma cultura e um modo de pensar diferente dos 
ocidentais.

“Por que diabo faz esses filmes?”, perguntava o actor René 
Deltgen quando aceitou o papel de Ramigani. Lang tem 
pouco interesse pela Alemanha moderna, que ainda mal se 
desembaraçara do seu passado nazista e onde ele se sente 
estrangeiro.

[...]

No arcaísmo dos diálogos e na interpretação dos actores, os 
dois filmes parecem muito mais dirigidos para o passado. 
Nos Cahiers du cinéma, Philippe Demonsablon fala de 
“reminiscências de motivos inscritos e desenvolvidos em 
outros lados e que surgem com uma precisão surpreendente 
no Túmulo Índio. Subterrâneos, uma multidão de figurantes 
que caminham como autómatos, danças lascivas, uma actriz 
com uma máscara inerte e dura, com as pestanas semi-
cerradas que revelam um olhar fixo; aqui reconhecemos 
Metropolis. Um Oriente de fantasia, artificial, o combate entre 
um homem e um tigre meio-homem, onde reconhecemos 



a terceira parte de Três Luzes, do mesmo modo que 
reconhecemos Os Espiões ou Um Retrato de Mulher nos 
corredores de mármore lisos e frios, e Só Vivemos uma Vez no 
reflexo deste casal a beira da água, que de repente treme”. 
De facto, é como se Lang voltasse às suas antigas imagens, 
fragmentos de narração, relâmpagos de erotismo que sempre 
carregou.

Nem anedota, nem kitsch, mas sim “a clareza clássica de 
uma construção, a estilização das figuras, das situações, 
a significação dos olhares, a continuidade do espaço, a 
nostalgia, alguma coisa que paralisa, uma abstração de uma 
pureza impressionante” (Helmut Färber).

A acção desenrola-se aproximadamente no início do 
século XX. As duas danças da Seetha ilustram um exotismo 
característico desta época. O que é surpreendente é que o 
filme, entre o papelão e os exteriores autênticos, encontra 
uma unidade. Ao contrário de Renoir ou de Rossellini, Lang 
não usa a Índia real como motivo, trata-se mais de uma Índia 
imaginária e interior. Na Índia dos seus sonhos ele pode 
controlar uma luz viva, onde os figurinos e os décors são 
pensados em conjunto, onde o estúdio encontra a realidade, 
por exemplo nas idas e voltas de Berger, quando anda à 
procura de Seetha no labirinto do palácio. O Tigre da Índia 
produz um sentimento de espanto, enquanto o Túmulo — 
depois de passado o belíssimo resumo da introdução, a 
cena da caverna e da teia de aranha tecida miraculosamente 
(inspirada num episódio da vida de Maomé, como a camisa 
ensanguentada que prova a morte de Berger é uma alusão 
à história de José e dos seus irmãos) —, vê as suas intrigas 
confinadas em palácios e subterrâneos. Mas é a simetria 
entre as duas partes que dá livre curso, de acordo com 
Demonsablon, a esse “balanço entre duas tendências de 
Lang, senão contraditórias, pelo menos opostas e que se 
exprimem uma através da outra, uma com a sua abundância, 
a sua extravagância, o seu delírio, a outra com a sua nudez, o 
seu sistema, o seu rigor. E essas duas tendências, longe de se 
destruírem mutuamente, apoiam-se uma na outra”.

É possível, sem abstrairmos a sua qualidade de filmes para 
o “grande público” (muito difundidos na televisão alemã, 
contra a qual haviam sido produzidos, encantaram gerações 
de crianças) tirar prazer desse imaginário maravilhoso. O 
aspecto testamentário do Tigre e do Túmulo, as suas morais 
simples e fundamentais, articuladas com a complexidade e a 
dificuldade dos seus entrelaçamentos — que poderiam repelir 
à primeira vista — constituem uma escrita e uma pesquisa em 
contramão, um retorno aos dispositivos e ao poder do cinema 
mudo — a imagem mais do que a psicologia — mas que vai 
para além disso, nos domínios do mito e da magia.

Bernard Eisenschitz, Fritz Lang au travail, Ed. Cahiers du Cinéma, 
2011

Conheça o programa dedicado a Fritz Lang, no Cineclube 
dos Fins-de-Semana no Monumental do mês de Junho:

Domingo, 16 de Junho, 21h30
MOONFLEET / O TESOURO DO BARBA RUIVA
de Fritz Lang (1955), M/6, 35mm
Com Stewart Granger, George Sanders e Joan Greenwood

Domingo, 23 de Junho, 21h30
WHILE THE CITY SLEEPS / CIDADE DAS TREVAS
de Fritz Lang (1956), M/16
Com Dana Andrews, Rhonda Fleming e George Sanders

Domingo, 30 de Junho, 21h30
RANCHO NOTORIOUS / O RANCHO DAS PAIXÕES
de Fritz Lang (1952), M/16
Com Marlene Dietrich, Arthur Kennedy e Mel Ferrer
Sessão seguida de conversa


