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Sinopse

A noviça Viridiana vai visitar o seu tio e benfeitor, Don Jaime. 
Don Jaime vive sozinho desde a morte da mulher, ocorrida 
em plena noite de núpcias. Perturbado pela semelhança entre 
Viridiana e a falecida mulher, Don Jaime quer mantê-la ao 
pé de si. Com a cumplicidade da criada Ramona, adormece 
Viridiana e tenta abusar dela durante o sono. Ao saber disso, 
Viridiana foge. A caminho do convento, recebe a notícia de que 
o tio se suicidou, e volta para trás. Decide consagrar a vida aos 
pobres e aos mendigos, que alberga na quinta de Don Jaime, 
tornando-se no alvo das ironias de Jorge, filho dele. Um dia os 
mendigos invadem a casa e um deles tenta violar Viridiana. 
Considerando-se pouco recompensada pela sua devoção, 
Viridiana junta-se a Jorge e a Ramona para um jogo de cartas.

Viridiana: Escritos de Luis Buñuel

Viridiana segue muito de perto a minha tradição 
cinematográfica pessoal desde que fiz L’Âge d’Or há trinta 
anos.
Em toda a minha carreira, estes são os dois filmes que realizei 
com maior sensação de liberdade.
Tive mais ou menos êxito com os meus filmes, alguns, claro, 
foram triviais. Devo dizer que apenas os fiz para ganhar a 
vida. Não obstante, tenho que acrescentar que sempre rejeitei 
fazer concessões e tenho lutado pelos princípios em que 
acredito.

Voltei a Espanha porque é o meu país e porque pude trabalhar 
com toda a liberdade. Fiz lá Viridiana com toda a liberdade. 
O que se passou depois foi um desses contra-sensos que o 
tempo guardará.

Não vivemos no melhor mundo possível, gostava de continuar 
a fazer filmes que, para além de entreterem, convencessem 
o público da absoluta certeza desta ideia. Ao fazer este 
tipo de filmes, creio que os meus propósitos seriam muito 
construtivos.
O cinema de hoje, incluindo o chamado neorrealista, não 
clarifica que não vivemos no melhor mundo possível.
Como é possível esperar por um progresso do público – 
e consequentemente dos produtores – quando nestes 
filmes contamos basicamente, incluindo as comédias 
mais insípidas, que as nossas instituições sociais, o 
nosso conceito sobre o país, a religião, o amor, etc. são, 
provavelmente, imperfeitos, únicos e necessários? O 
verdadeiro «ópio do público» é a sua conformidade. A quase 
totalidade dos filmes parece estar dedicada a propagar este 
sentimento de conforto protetor, ainda que estes momentos 
sejam o enganoso disfarce da arte.

Octavio Paz disse «bastaria que um homem acorrentado 
fechasse os olhos que o mundo explodiria». E eu poderia 
acrescentar: «Bastaria que a pálpebra branca do ecrã 
refletisse a luz que lhe é própria para fazer saltar o 
universo». Mas, por agora, podemos dormir em paz. A 
luz cinematográfica está convenientemente doseada e 
acorrentada.
Em nenhuma das artes tradicionais há um vazio tão grande 
entre as possibilidades do que se pode fazer e o que se 
faz como no cinema. Os filmes atuam diretamente sobre o 
espectador. Para o espectador, as pessoas e as coisas da tela 
chegam a ser concretas.
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Na obscuridade, isola-se do seu habitat psíquico habitual. 
Por isso, o cinema é capaz de comover o espectador como 
nenhuma outra arte. Mas, é capaz, como nenhuma outra 
arte, de embrutecê-lo. A maior parte dos filmes de hoje 
parecem ter exatamente esse fim. Desenvolvem-se num 
vazio intelectual e moral. Imitam o romance. Repetem uma 
e outra vez as mesmas histórias. Uma pessoa minimamente 
culta arremessaria com desprezo um livro que contivesse 
o mesmo argumento que os maiores filmes. Não obstante, 
quando as pessoas estão sentadas numa sala escura, ficam 
hipnotizadas pela luz e pelo movimento. Aparentemente, 
até a pessoa mais culta aceita de bom grado, nestas 
circunstâncias, os assuntos mais tontos.

Não obstante, devo insistir que, ao longo dos anos, não tentei 
demonstrar nada e não utilizo o cinema como um púlpito 
para pregar. Dou-me conta de que, quiçá, estarei a desiludir 
muita gente com esta declaração. Mas sei que essas pessoas 
extrairão de Viridiana e dos meus outros filmes muitos 
símbolos e significados.
Quero fazer alguns comentários sobre Viridiana.Sinto que é 
muito espanhola: deve saber-se que Viridiana foi uma santa 
pouco conhecida que viveu na época de São Francisco de 
Assis.

A história deste filme nasce da seguinte situação: uma jovem 
drogada por um homem velho está à sua mercê, note-se que 
noutras circunstâncias nunca poderia tê-la nos seus braços.
Pensei que esta mulher tinha que ser pura e, assim, converti-a 
numa noviça que se preparava para os votos finais.
A ideia dos mendigos surgiu-me depois porque pensei que 
seria natural que os mendigos sentissem carinho por uma 
freira na sua situação. De seguida, pensei que gostaria de ver 
estes mendigos numa sala de jantar numa mesa com uma 
toalha bordada e velas.

Subitamente, tomou forma na minha cabeça a ideia de que 
eles se colocariam como se estivessem num quadro e a 
pintura de Leonardo da Vinci entrou na minha mente.

Finalmente, associei o “Aleluia” de O Messias de Händel com 
o baile dos mendigos. Para mim, foi mais impressionante que 
os ritmos de rock&roll; mais ainda, senti que era adequado 
usar o Requiem de Mozart para a cena de amor entre o velho 
e a jovem e o Angelus para contrastar a sua doce melodia 
com os sons do labor dos trabalhadores.
Sei que fui criticado por ter mostrado uma navalha em 
forma de crucifixo. Pode encontrar--se por todos os lados 
em Espanha e vi muitas em Albacete. Não o inventei. É a 
cinematografia que salienta a malícia e o carácter surrealista 
de um objeto fabricado inocentemente e em grandes 
quantidades.

Sou também censurado pela minha crueldade. Onde está 
no filme? A noviça demonstra humanidade. O velho, um 
ser humano complicado, é capaz de ser bondoso com os 
seres humanos e com uma abelha cuja vida não hesita em 
salvar. O seu filho tem um carácter bastante benévolo. Os 
mendigos, típicos em Espanha, podem expressar rudeza sem 
crueldade. Só o cego é receoso, como são aqueles que têm a 
sua aflição. Por esta razão os meus cegos têm momentos de 
rancor.
Na realidade, Viridiana é um filme de humor negro, sem 
dúvida corrosivo, mas não planeado e espontâneo, em que 
expresso obsessões eróticas e religiosas da minha infância.
Pertenço a uma família católica e, desde os oito aos quinze 
anos, fui educado por jesuítas.  Não obstante, a minha 
educação religiosa e o surrealismo deixaram marcas ao longo 
da minha vida.
Sobre Viridiana, outra vez: creio que contém a maior parte dos 
temas que me são mais próximos e que mais me interessam.
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