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Sinopse

Susana, reclusa numa prisão de mulheres, evade-se por um 
milagre e chega, numa noite de tempestade, a uma quinta, 
onde lhe oferecem emprego como doméstica. Susana seduz, 
simultaneamente, o chefe de família, o seu filho Alberto, e 
o contramestre Jesús. O pai gostaria de a ver continuar na 
quinta, ocupando o lugar da sua mulher, enquanto os outros 
dois preferiam fugir com ela. Ciumento, o pai despede Jesús. 
Este, sabendo que a polícia procura uma mulher foragida, 
denuncia Susana. Susana é presa e a harmonia regressa à 
quinta.

Susana

Talvez não haja na história do cinema, ou na história de 
qualquer arte, muitas fintas à censura tão hábeis como 
SUSANA, outra das obras culminantes de Buñuel.

É conhecida a admiração que Buñuel tinha por sade, que 
expressamente evocou em L’ GE D’OR, com o episódio de 
120 Dias de Sodoma, representando o chefe das orgias sob 
os traços de Cristo. Entrado no sistema, Buñuel já sabia 
que não se podia permitir graças dessas (só nos anos 60 e 
70 voltou a poder ser tão livre e tão explícito). Mas Susana 
é outra obra que me parece relevar especificamente do 
universo de sade, concretamente de Justine ou les Malheurs 
de la vertu. […] Tudo começa como Justine acaba. Leia-se a 
descrição da tempestade final em Sade e tem-se a descrição 
da assombrosa sequência inicial de SUSANA: «L’éclair brille, 
la grêle tombe, les vents sifflent, le feu du ciel agite les 
nues, il les ébranle d’une manière horrible; il semblait que la 
nature ennuyé de ses ouvrages, fut prête à confondre tous 
ses éléments pour les contraindre à des formes nouvelles 
». Só que a tempestade inicial na cela do reformatório onde 
prenderam Susana «para a ensinar a ser boa» não termina 
com um raio que a parta, mas com o milagre (primeira das 
supremas ironias) que lhe permite a fuga. Invocando Deus, 
de quem é criatura, e cujos desígnios são impenetráveis, 
Susana vê as barras das janela partirem-se e permitir-lhe a 
liberdade. Com fundo de arsenal demoníaco (trovões, raio, 
chuva) arrasta-se como a cobra bíblica, empapada em chuva 
(e, assim, com as formas mais ostensivamente sublinhadas) 
até à quinta paradisíaca onde a irão receber.

Ao inferno sucede-se o céu, e o espantoso décor exprime 
claramente que Susana, anjo exterminador, passou dum a 
outro. O mundo dos santos não lhe irá resistir. A imagem do 
paraíso (a quinta evoca-o expressamente) começa a perder-
-se quando ela se aproxima. Inexplicavelmente, o potro morre 
à nascença. O “mal” chegou.

[…] [o desfecho por redução ao absurdo, desmonta 
implacavelmente aquela farsa de “paraísos” e “infernos” tão 
contíguos e afins. […] esta implacável secura é o efeito mais 
subversivo, o quantum satis deste conto imoral transformado 
em conto moral (ou vice-versa).

Muitos anos depois, Pasolini, no TEOREMA ia servir-se duma 
figura análoga para dizer o mesmo. Mas o seu ambíguo anjo 
é muito menos explosivo e subversor que Susana, a das 
aranhas, dos caldos e do nome casto. […]

Dois parágrafos finais: o primeiro para Rosita Quintana, 
absolutamente genial. Houve quem risse (e talvez ainda 
hoje) dos seus trejeitos e do seu permanente gesto de baixar 
o decote. Quem ironiza, esquece a importância da figura 
da repetição na imagética surrealista […] Boa ou má actriz 
(pouco importa) Rosita Quintana, entre as aranhas, os galos, 
as éguas e o bando de perus, é uma das mais extraordinárias 
presenças eróticas não só da obra de Buñuel como da 
história do cinema.

Por fim, há que notar como o estilo de Buñuel muda neste 
filme, em correspondência com o que faria em filmes futuros 
de sentido análogo: abandonando a fixidez da câmara (tão 
típica, por exemplo, de L’ GE D’OR ou de LOS OLVIDADOS), 
cortando com o plano-sequência (são raros neste filme), a 
“respiração” da objectiva é um rodopio constante, saltando de 
personagem em personagem, de plano em plano, e ligando-os 
todos a todos no vórtice comum deste “abismo de desejo”. 
Vórtice que é ainda o equivalente do final da narração da 
Justine de Sade: aí se fala de «voyageur égarée» que «voit en 
tremblant les sillons de la foudre». Neste filme tudo é viagem, 
perdição e visão fremente. Por muito que pareça o contrário, 
ou precisamente porque parece o contrário.
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