
Sinopse

Um padre jovem, Nazarín, vive num bairro pobre da Cidade 
do México. Beatriz, uma suicida falhada, e Andara, uma 
prostituta assassina, refugiam-se em casa dele. Tentando 
apagar provas do seu crime, Andara provoca um incêndio. 
Nazarín é interrogado pela polícia, e a hierarquia da Igreja 
censura-o por ter albergado uma criminosa. Persuadido a 
viver segundo os princípios dos Evangelhos, Nazarín passa 
a subsistir através de esmolas. Tenta empregar-se mas é 
expulso pelos operários sindicalizados. Reencontra Beatriz e 
Andara, que o seguem. Beatriz, apaixonada por ele, foge com 
El Pinto, enquanto Nazarín e Andara são presos. Mais tarde, 
uma mulher oferece-lhe um ananás, que ele começa por 
recusar para, finalmente, aceitar.

NAZARÍN
(1958, México, 1h 34 min)

um filme de Luis Buñuel
com Francisco Rabal, Marga López, Rita Macedo, Ignacio 
López Tarso, Ofelia Guilmáin, Luis Aceves Castañeda, Noé 
Murayama, Rosenda Monteros, Jesús Fernández

Realização: Luis Buñuel
Argumento: Luis Buñuel, Julio Alejandro e Emilio Carballido, baseado 
no romance homónimo de Benito Pérez Galdós
Direcção de Fotografia: Gabriel Figueroa
Cenários: Edward Fitzgerald
Guarda-Roupa: Georgette Somohano
Música: Macedio Alcalá (tema Dios nunca Muere, tocado em órgão) e 
os tambores de Calanda
Som: José D. Pérez
Montagem: Carlos Savage e Luis Buñuel

Entrevista com Buñuel por Tomás Perez Turrent 
e José de la Colina

[...]
Tomás Perez Turrent: Nazarín é o seu primeiro encontro, como 
cineasta espanhol, com o maior escritor espanhol depois de 
Cervantes. Pode pensar-se que esse encontro fatalmente se 
daria. Mas demorou a dar-se.

Buñuel: Já no tempo de El Gran Calavera tinha tentado filmar 
Nazarín. Tinha comprado os direitos desse romance e de Doña 
Perfecta à filha de Perez Galdós, D. Maria. O produtor, Pancho 

Cabrera, disse-me que enquanto eu trabalhava na adaptação de 
Doña Perfecta, ele trabalharia na de Nazarín. Passado pouco 
tempo, trouxe-me a adaptação e era inacreditável, o pior que 
se possa imaginar. Nazarín ajoelhava-se diante da Virgem e 
exclamava com os olhos em alvo : « Mãe Santíssima, amparo dos 
pecadores », etc.
Disse-lhe que o melhor era filmarmos Doña Perfecta, mas antes 
de começar a trabalhar apareceu uma notícia nos jornais. Roberto 
Gavaldón ia realizar o filme. Pedi explicações a Cabrera que me 
disse que a vedeta do filme, Dolores del Rio, preferia ser dirigida 
por Gavaldón. «  Tenho muita pena – acrescentou – mas já lhe 
paguei 10 000 pesos e estamos quites ».
Mas se eu tinha comprado o argumento, era porque queria realizar 
o filme. Recorri ao Sindicato e Cabrera teve que pagar-me o resto. 
Afinal, o filme acabou por ser realizado, não por Gavaldón, mas por 
Alejandro Galindo. E assim Nazarín foi ao charco.
Mais tarde, tive o projecto de fazer Tristana com Silvia Pinal e 
Ernesto Alonso nos principais papéis.
Quando, em 1957, Barbachano Ponce me propôs um filme, 
considerámos várias possibilidades. Uma delas foi, outra vez, A 
Casa de Bernada Alba, que abandonámos, porque me parecia um 
tema demasiado espanhol e porque o teatro de Federico se baseia 
sobretudo na palavra. Houve outro projecto, El Acoso, de Alex 
Carpentier que, como história, me atraía muito mais. A adaptação 
avançou bastante, mas descobri que não sabia o que fazer dela. 
Parecia um filme de aventuras nocturnas, como uma obra inglesa 
em que também havia um homem, perseguido durante a noite.

T. P. T.: Odd Man Out (A Casa Cercada) de Carol Reed, com Mason.

Buñuel  : Sim. Por fim, acabei por me decidir por Nazarín, que 
me interessava como tipo humano, como conflito espiritual, 
religioso, moral, etc. É uma obra escrita 80 ou 90 anos antes, 
mas que se podia situar no período do ditador mexicano Porfírio 
Díaz, mantendo-se as semelhanças das situações. E permitia-
me também introduzir muitos elementos pessoais, mais actuais, 
sobre o cristianismo, a caridade...

T. P. T.  : Acho que o Buñuel já estava a aproximar-se desse 
personagem. Por exemplo, o Padre Lizardi em La Mort en ce 
Jardin...

Buñuel : Mas não há comparação possível ! Nazarín é sempre um 
homem puro, ao passo que Lizardi é um homem vulgar, humano, 
mas não excepcional. Nazarín é um homem fora do comum e é por 
isso que gosto tanto dele.

José de la Colina : Na concepção de Perez Galdós, o personagem 
é uma espécie de cruzamento de Cristo com D. Quixote.

Buñuel: Sim. É um Quixote do sacerdócio, que em vez de seguir 
o exemplo das novelas de cavalaria, segue o dos Evangelhos. 
Em vez de ter como escudeiro Sancho Pança, é acompanhado 
por duas mulheres, que são um bocado as suas “escudeiras”. Ao 
mesmo tempo, Beatriz pode ser Maria Madalena e Andara uma 
versão feminina de S. Pedro (por exemplo: Pedro puxa da espada 
quando prendem Cristo; Andara fere um guarda quando detêm 
Nazarín).

J. de la C.: Há quanto tempo é “galdosiano”?

Buñuel: Não sou um “galdosiano” muito antigo. Quando era novo, 
Galdós interessava-nos pouco, a mim e aos meus amigos. Parecia-
nos antiquado, um bocado confuso. Só mais tarde, no exílio, 
comecei a lê-lo com atenção e só nessa altura me interessou. 
Encontrei na sua obra elementos que se podem mesmo chamar 
“surrealistas”: o “amour fou”, visões delirantes, uma realidade 
muito intensa, com momentos de lirismo. Nazarín é um romance 
da sua última fase, é não é dos mais conseguidos, mas a história e 
o personagem são apaixonantes. Pelo menos em mim, sugerem-
me muitas coisas, inquietaram-me.

J. de la C.: Houve um crítico que falou da influência de Goya no 
filme.

Buñuel: Deve ter sido por causa do anão Ujo. Só que não foi 
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Goya quem pintou anões, mas Velázquez, e o que devia ter dito 
era influência velazqueziana. Mas nem Velázquez, nem Goya, 
nem El Greco, nem o Museu do Prado todo... Não vou buscar o 
exemplo dos pintores. Isso é um lugar comum: Buñuel, cineasta 
espanhol, logo Buñuel influenciado por Goya, Velázquez, e até 
pelas touradas. Ouça, há com certeza muitas coisas espanholas 
que influenciaram a minha vida, mas quando há num filme um 
pormenor que possa parecer com uma citação cultural, suprimo-a.

J. de la C.: E, apesar disso, Galdós...

Buñuel: Evidentemente. Neste caso, parti dum escritor espanhol. 
Mas também me baseei em Usigli, Defoe ou Mirbeau e não sou 
usigliano. Além disso, muita atenção : tanto Nazarín como Tristana 
são muito diferentes nos livros e nos filmes. No fim do romance, 
Nazarín delira e imagina-se a celebrar missa: no fim do filme não há 
disso. E vou-lhe dizer ainda outra coisa: nem Nazarín nem Tristana 
são dos melhores romances de Galdós. Não se comparam com 
Fortunata y Jacinta ou com a série de Torquemada. Quando filmo 
um romance, sinto-me mais livre quando não é uma obra-prima, 
porque me coíbo muito menos para a transformar e meter-lhe 
tudo o que quiser. Nas grandes obras, há uma grande linguagem 
literária. Como traduzi-la em cinema?

J. de la C. : Foi por isso que nunca filmou Valle-Inclán ou Garcia 
Lorca...

Buñuel: Valle-Inclán é extraordinário como língua, com os seus 
neologismos, os seus “valleinclianismos”. É muito literário, 
no melhor sentido da palavra. Também Garcia Lorca, não me 
interessava para o cinema.

J. de la C: Acerca de Nazarín, alguns críticos disseram que o 
filme era pouco mexicano, que os seus personagens não se 
enquadravam no país...

Buñuel: Já não sei se foi Pancho Cabrera ou Barbachano Ponce, 
mas um deles objectou-me que a cena em que as três prostitutas 
da vizinhança insultam Nazarín, não era verosímil, que três 
mexicanas nunca insultariam um padre e muito menos no tempo 
de Don Porfírio. Já sabia. Mas nunca quis fazer filmes com essa 
espécie de verosimilhanças. O meu filme é sobre um padre 
excepcional que quer viver de acordo com a letra e com o espírito 
do cristianismo original.

T. P. T.: Então, têm razão os que disseram que Nazarín era um filme 
cristão e que o senhor é um cristão que ignora que é cristão?

Buñuel: Pertenço, e muito profundamente à civilização cristã. 
Sou cristão pela cultura, e não pela fé. Quanto a Nazarín, posso 
dizer-lhes que se estivesse tão perto da cultura budista como 
estou da cultura cristã, podia ter feito um Nazarín budista. Só que 
como já lhe disse, as coisas orientais não me atraem muito. Sei 
que o Nazarín pode ser visto como um filme « cristianíssimo » e 
até « catolicíssimo ». Em Cannes, houve três votos a favor e cinco 
contra, quando quiseram dar-lhe um prémio católico. Um dia, 
Federico Amérigo, director de produção da fita, disse-me que tinha 
que ir a Nova Iorque porque um cardeal queria premiar o meu filme. 
Recusei. Não é um filme católico nem anticatólico. O protagonista 
não quer evangelizar, não quer converter ninguém. Quer andar 
pelos campos, viver de esmolas, mas não é um missionário, não 
quer fazer discípulos. Claro que é impelido pelas suas crenças, 
pela sua ideologia. Mas o que me comove é o que se passa dentro 
dele quando essa ideologia fracassa, porque sempre que Nazarín 
intervém, com a melhor das boas-vontades, só provoca conflitos 
e desastres.
Há um episódio, que não está em Galdós, em que Nazarín se oferece 
para trabalhar só em troca de comida. Os outros trabalhadores vão 
ter com ele e dizem-lhe  : « Estás-nos a prejudicar a todos: vai-te 
embora ». Sem o saber, está a fazer de lambe-botas. O capataz 

fica furioso por perder um trabalhador tão barato e ameaça os 
outros. Quando Nazarín já vai longe, no caminho, ouve-se um tiro. 
O incidente custou uma morte, mas o bom do Nazarín nem se deu 
conta disso.

J. de la C.: Quer dizer: Nazarín “proletariza-se” por um momento, 
mas não chega a tomar consciência de classe.

Buñuel: Não é um padre operário. Não podia sê-lo, na época em 
que se passa o filme. Aliás, meti um conflito de hoje no México 
porfiriano. Nesse tempo, certamente, havia trabalhadores rurais 
que não achavam mal nenhum que um homem vendesse a sua 
força de trabalho a troco de comida, porque, se calhar, faziam o 
mesmo.

J. de la C.: Mas nessa altura, no México, havia anarquistas, 
agitação operária, esboços de sindicalismo.

Buñuel: Talvez, mas não como hoje. Julgo que o que o camponês 
inconformista diz a Nazarín traduz sobretudo uma atitude 
moderna. Nazarín não tem qualquer ideia do sindicalismo, ignora 
tudo acerca da questão operária. Sente, evidentemente, a injustiça 
social, mas não a explica em termos de luta de classes. O episódio 
apenas pretende mostrar como um homem bom, que precisa de 
comer, provoca sem querer um conflito.

Excerto de O Meu Último Suspiro, de Luis Buñuel

 Com Nazarín, rodado em 1958 na Cidade do México 
e em várias aldeias muito bonitas da região de Cuautla, adaptei 
pela primeira vez um romance de Galdós. Foi também nessas 
filmagens que escandalizei Gabriel Figueroa, que me tinha 
preparado um enquadramento esteticamente irrepreensível, com 
o Popocatepelt e as inevitáveis nuvens brancas em pano de fundo. 
Eu simplesmente virei a câmara para o outro lado para apanhar 
uma paisagem banal, que me parecia mais verdadeira, mais 
próxima. Nunca gostei da beleza cinematográfica prefabricada 
que muitas vezes faz esquecer o que o filme quer contar, e que 
pessoalmente não me comove.
 Mantive o essencial da personagem de Nazarín tal qual 
era desenvolvida no romance de Galdós mas adaptei à nossa 
época as ideias formuladas cem anos antes, ou quase. No final 
do livro Nazarín sonha que está a celebrar uma missa. Substituí 
esse sonho pela cena da esmola. Além disso, acrescentei 
elementos novos ao longo da história, a greve, por exemplo, e 
durante a epidemia de peste, a cena com a moribunda – inspirada 
no Diálogo Entre um Padre e um Moribundo de Sade – em que a 
mulher chama pelo amante e rejeita Deus.
 Dos filmes que realizei no México, Nazarín é certamente 
dos que mais gosto. Foi aliás bem recebido, ainda que tenha 
havido alguns mal-entendidos quanto ao verdadeiro conteúdo do 
filme. Assim, no festival de Cannes, em que recebeu um Grande 
Prémio Internacional criado especialmente para aquela ocasião, 
esteve perto de ganhar também o Prémio do Júri Católico. Três 
dos seus membros defenderam-no com bastante firmeza mas 
ficaram em minoria. Nesta altura, Jacques Prévert, um anticlerical 
obstinado, exprimiu o seu desgosto por eu por eu ter feito de um 
padre a personagem principal de um filme. Ele considerava que 
todos os padres eram condenáveis. « É inútil interessar-se pelos 
problemas deles », dizia-me.
 O mal-entendido, que alguns chamavam «  tentativa de 
recuperação », prosseguiu. Depois da eleição de João XXIII, um 
dia recebo uma visita na Cidade do México. Queriam que eu fosse 
a Nova Iorque onde havia um cardeal, sucessor do abominável 
Spellmann, que pretendia entregar-me um diploma de honra pelo 
filme. É claro que recusei. Mas o produtor do filme, Barbachano, 
deslocou-se até lá.


