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 […] O que nutriu esta geração da “Nouvelle Vague” é uma 
curiosa mistura de elitismo e de populismo (o que me parece muito 
francês). Este é um fio que se pode seguir ao longo da história dos 
Cahiers e que, claro, se pode criticar. Eu sinto-me evidentemente 
incluído nisso, nessa dificuldade de ter interesse na via medíocre... O 
que era “elitista” nessa atitude? Que pessoas que tinham uma cultura 
mais literária, mas não muito avançada (o “baccalauréat”1 pouco 
mais), tivessem “defendido” a vertente mais escrita do cinema francês: 
Renoir, Bresson, Cocteau e até Guitry e Pagnol, contra o “cinema de 
qualidade” que era fundado sobre uma concepção académica da 
“adaptação literária”.

MADAME DE... 
MADAME DE… 
*Nova Cópia Digital Restaurada 
Um filme de Max Ophüls 
 
Sinopse 
Na Paris do final do século XIX, Louise, mulher de um general, vende 
os brincos que o seu marido lhe deu como prenda de casamento: 
ela precisa de dinheiro para saldar as suas dívidas. O general volta a 
comprar os brincos em segredo para os dar à sua amante, Lola, quando 
esta está prestes a ir para Constantinopla, onde um diplomata italiano, 
o Barão Donati, os compra. De volta a Paris, Donati conhece Louise…
e é então que Louise descobre o amor, e se torna menos frívola. 

Actores 
Charles Boyer, Danielle Darrieux, Vittorio de Sica, Jean Debucourt, Jean 
Galland, Mireille Perrey, Paul Azais, Josselin, Hubert Noel, Lia Di Leo. 

Equipa Técnica 
Realização – Max Ophüls 
Argumento – Marcel Achard, Max Ophüls, Annette Wademant, 
baseado no romance de Louise de Vilmorin 
Diálogos – Christian Matras 
Direcção de Fotografia – Philippe Agostini, Christian Matras 
Montagem – Borys Lewin 
Música – Oscar Straus, Georges Van Parys 
Produtor – Ralph Baum 

Características Técnicas 
Ano de Produção: 1953 
País: França, Itália 
Duração: Aprox. 105 min
Classificação: M/12

Madame de... de Max Ophuls (Jacques Rivette).

 O cinema é muitas vezes apenas a arte de iludir a 
dificuldade. Que um cineasta se dedique, em primeiro lugar, a fazer 
desmentir esta regra, é um facto suficientemente raro para reter logo 
a atenção. Há ainda outros.
 Mas queria, em primeiro lugar, fazer justiça ao desdém mal 
dissimulado com o qual a maior parte do tempo os nossos críticos 
comentam cada filme de Max Ophüls.
 […] Vejo bem como poderíamos criticar esta adaptação 
se fosse a obra de qualquer guionista de profissão; mas o seu 
excepcional mérito é justamente, a meu ver, ser uma adaptação de 
um realizador e de ganhar sentido apenas por causa do filme que ela 
antevê. Le Plaisir [O Prazer] já nos tinha ensinado as transformações 
subtis e profundas que Ophüls sabe incutir nas personagens sob 
a aparência da fidelidade; mas já não se trata de dar uma alma às 
criaturas animalizadas de Maupassant, mas a estes fantasmas literários 
cuja existência parece feita do relato das suas depravações, um corpo 



de carne e de sangue, submetido a Deus e ao pecado, cuja regra já 
não é um certo código da boa educação mundana mas este olhar que 
a sociedade e a religião pousam inevitavelmente sobre eles.
 A forma como a história do conto foi reduzida a uma série 
de momentos privilegiados, cada um sendo tomado como tema de 
um desenvolvimento todo ele musical e todos justapostos como os 
movimentos independentes de uma suíte para concerto; a forma 
como se afirma, ao longo do filme, o desejo de tornar sempre mais 
perigosa a aproximação das personagens, de comprometer com 
obstáculos diversos a sua incessante procura, ou o gosto, enfim, 
desses cenários justamente nomeados “complexos”, que embora 
longe de contrariar o gesto, o convocam e o ampliam com as suas 
armadilhas: eis o que cada um já pôde observar para fazer daquilo 
as constantes de um certo “estilo Ophüls”. Mas tanta complexidade 
teria como objectivo apenas defender-se de uma simplicidade em 
demasia? Tantas volutas [teriam enquanto objectivo] apenas o de 
se enrolar à volta de uma linha precisa cujas arestas acidentalmente 
trespassam sob a forma de surpreendentes relâmpagos? Tantas 
corridas [teriam enquanto objectivo] o de apreender apenas e por 
vezes a brusca revelação de um rosto imóvel? Reconheçamos em 
vez disso quão preconceituosas são as nossas ideias sobre qualquer 
pretensão da encenação em profundidade; reconheçamos também 
que a dificuldade técnica pode ser disso a melhor garante, ela que 
introduz nos mecanismos o risco, quer dizer a possibilidade do 
insucesso ou do milagre, o perigoso reflexo dos sentimentos mais 
secretos.

 Uma vontade tão constante de contrariar a emoção, 
de cingi-la pela dureza das suas proezas, não é, afinal de contas, 
o feito de um cineasta menor: a ternura dá rapidamente lugar à 
crueldade lúcida do moralista, uma certa estiagem que me parece 
ser a promessa de uma mais profunda riqueza do coração do que o 
alarde complacente das misérias dos outros, com as quais é tão fácil 
compadecermo-nos. Crueldade, dizia eu, e muitas vezes tão autêntica 
que o autor é obrigado a separá-la, a arejar os seus estrondos (pensem 
na irradiação insustentável do rosto de Madame de... na agonia) com 
as idas e voltas dos comparsas, para mantê-la suportável. A obra deste 
autor que poderia parecer frívola, eu preferiria resumi-la como a obra 
de um analista sem piedade, cujas graças mentirosas não querem 
dissimular a sua gravidade. Não, não é, mais uma vez, marca de um 
cineasta menor, esta sua fascinação em Schnitzler ou Maupassant, 
pela atrocidade nada complacente, a mais severa de todas, esta 
pesquisa de uma mesma personagem do sedutor (e além desta, 
o acto em si da sedução, a captação de uma alma por uma outra 
vontade), esta nostalgia de uma pureza primordial, perdida e salva, 
ao mesmo tempo, pelo seu arrependimento, no qual se abandonam 
finalmente as suas heroínas no limite do irremediável; o desconforto 
que se apodera do espectador no desfecho de La Ronde [A Ronda] não 
seria apenas a recusa instintiva em seguir o autor nos últimos círculos 
do seu pequeno inferno sentimental? Viena, capital deste universo 
abstracto, já é somente a cidade condenada cujas valsas e cujos 
lustres prosseguem sob uma luz de fim do mundo.

Jean-André Fieschi, Madame de…

[…] na realidade, um plano de Ophüls é um desafio a qualquer 
descrição. O movimento, da esquerda para a direita e depois da direita 
para a esquerda, inclui avanços e recuos, subidas e descidas, paragens 
e recomeços, mudanças de valor e de ritmo constantes…


