
Sinopse

Jaibo, jovem delinquente dos arrabaldes da Cidade do México, 
quer vingar-se de Julián, que o denunciou à polícia, provocando 
a sua prisão. Jaibo mata Julián com a cumplicidade de Pedro, 
a quem pede segredo absoluto. Este, para agradar à mãe, 
que se recusa a continuar a sustentá-lo, emprega-se numa 
cutelaria. Jaibo visita-o e rouba uma faca. Pedro é acusado, 
e condenado perante o assentimento da mãe. No entanto, 
evade-se da casa de correcção e denuncia Jaibo pela morte 
de Julián. Jaibo vinga-se e mata Pedro, sendo depois abatido 
pela polícia. O cadáver de Pedro é atirado a uma lixeira pública.

OS ESQUECIDOS
Los Olvidados
(1950, México, 1h 20min)

um filme de Luis Buñuel
com lfonso Mejía, Stela Inda, Miguel Inclán, Roberto Cobo, 
Alma Delia Fuentes, Francisco Jambrina, Efrain Arauz, Javier 
Amezcua

Realização: Luis Buñuel
Argumento: Luis Buñuel e Luis Alcoriza, com a colaboração no 
diálogo de Juan Larrea, Max Aub e Pedro de Urdimalas (não 
creditados no genérico)
Direcção de Fotografia: Gabriel Figueroa
Montagem: Carlos Savage e Luis Buñuel
Música: Rodolfo Halffter, sobre temas de Gustavo Pittaluga
Som: José B. Carles e Jesús Gonzalez Gancy

Texto escrito e distribuído à entrada da sessão oficial de Os 
Esquecidos no Festival de Cannes (1951) pelo poeta Octavio Paz

Os Esquecidos

A aparição de A Idade de Ouro e Um Cão Andaluz, assinalam a 
primeira irrupção deliberada da poesia na arte cinematográfica. 
As núpcias entre a imagem fílmica e a imagem poética, criadoras 
de uma nova realidade, teriam que parecer escandalosas e 
subversivas. E eram. O carácter subversivo dos primeiros filmes 
de Buñuel reside em que, apenas tocadas pela mão da poesia, 
se desmoronam as convenções fantasmagóricas (sociais, 
morais ou artísticas) de que é feita a nossa realidade. E dessas 
ruínas surge uma nova verdade, a do homem e o seu desejo. 
Buñuel mostra-nos que um homem algemado pode, apenas 
com um fechar de olhos, fazer explodir o mundo. Esses filmes 
são algo mais do que um ataque feroz à chamada realidade; 
são a revelação de outra realidade, humilhada pela civilização 
contemporânea. O homem de A Idade de Ouro dorme em cada 
um de nós e só espera um sinal para despertar: o do amor. 
Este filme é uma das poucas tentativas da arte moderna para 
revelar o rosto terrível do amor em liberdade.

Pouco tempo depois, Buñuel exibe Terra sem Pão, um filme 
documental que, no seu género, é também uma obra-prima. 
Neste filme o poeta Buñuel retira-se; cala-se para que a 
realidade fale por si só. Se o tema dos filmes surrealistas de 
Buñuel é a luta do homem contra uma realidade que o asfixia 
e o mutila, o de Terra sem Pão é o do triunfo embrutecedor 
da mesma realidade. Assim, esta realidade é o necessário 
complemento das suas criações anteriores. Ele explica-as e 
justifica-as.

Por caminhos distintos, Buñuel prossegue a sua luta feroz pela 
realidade. Contra ela, melhor dizendo. O seu realismo, como 
o da melhor tradição espanhola – Goya, Quevedo, o romance 
picaresco, Valle-Inclán, Picasso –, consiste num impiedoso 
corpo a corpo com a realidade. Ao abraçá-la, esfola-a. Daí que a 
sua arte não tenha parentesco algum com as descrições mais 
ou menos tendenciosas, sentimentais ou estéticas, daquilo a 
que usualmente se chama realismo. Pelo contrário, toda a sua 
obra tende a provocar a erupção de algo secreto e precioso, 
terrível e puro, escondido precisamente pela nossa realidade. 
Servindo-se do sonho e da poesia, ou utilizando os meios de 
narração fílmica, o poeta Buñuel desce ao fundo do homem, ao 
seu íntimo mais radical e oculto.

Depois de um silêncio de muitos anos, Buñuel apresenta um 
novo filme: Os Esquecidos. Se se comparar a este filme àqueles 
que foram realizados com Salvador Dalí, surpreende sobretudo 
o rigor com que Buñuel leva até aos limites extremos as suas 
primeiras intuições. Por um lado, Os Esquecidos representa um 
momento de amadurecimento artístico; por outro, o maior e 
mais total desespero; a porta do sonho parece fechada para 
sempre; só a do sangue permanece aberta. Sem renegar 
a grande experiência da sua juventude, mas consciente da 
mudança dos tempos – que tornou essa realidade mais densa 
do que denunciava nas suas primeiras obras –, Buñuel constrói 
um filme em que a acção é tão precisa como um mecanismo, 
tão alucinante como um sonho, tão implacável como a marcha 
silenciosa da lava. O guião de Os Esquecidos – a infância 
delinquente – terá sido extraído dos arquivos penais. As suas 



personagens são nossos contemporâneos e têm a idade dos 
nossos filhos. Mas Os Esquecidos é algo mais do que um 
filme realista. O sonho, o desejo, o horror, o delírio e o acaso, a 
parte nocturna da vida também têm o seu papel. E o peso da 
realidade que nos mostra é de tal modo atroz que acaba por 
nos parecer impossível, insuportável.

E assim é: a realidade é insuportável; e, por isso, porque não a 
suporta, o homem mata e morre, ama e cria. A mais rigorosa 
economia artística rege Os Esquecidos. À maior consideração 
corresponde sempre uma mais intensa explosão. Por isso, é 
um filme sem “estrelas”; por isso, também a discrição do “fundo 
musical”, que não pretende usurpar o que no cinema a música 
deve aos olhos; e, finalmente, o desdém pela cor local. Virando 
as costas à tentação da impressionante paisagem mexicana, a 
cenografia reduz-se à desolação sórdida e insignificante, mas 
sempre implacável, de uma paisagem urbana. O espaço físico 
e humano em que se desenrola o drama não pode ser mais 
fechado: a vida e a morte das crianças entregues à sua própria 
fatalidade, entre as quatro paredes do abandono. A cidade, 
com tudo o que esta palavra carece de solidariedade humana, 
é o alheio e estranho.

Aquilo a que chamamos civilização não é para eles senão um 
muro, um grande NÃO que impede o passo. Estas crianças 
são mexicanas, mas podiam ser de outro país, habitar um 
subúrbio de qualquer outra cidade. De certo modo, não vivem 
no México, nem em nenhuma parte: são os esquecidos, os 
habitantes dessas waste lands que cada urbe moderna gera 
nas suas periferias. Mundo fechado sobre si mesmo, onde 
todos os actos são circulares e todos os passos nos fazem 
voltar ao ponto de partida. Nada pode sair dali, nem de si 
mesmo, excepto para a longa estrada da morte.
O acaso, que noutros mundos abre portas, aqui fecha-as. A 
presença contínua do acaso possui, em Os Esquecidos, um 
significado especial, que proíbe confundi-lo com a morte. 
O acaso que rege a acção dos heróis surge como uma 
necessidade, que, não obstante, poderia não ter ocorrido. 
(Porquê não chamá-lo então com o seu verdadeiro nome, 
como na tragédia: destino? A velha fatalidade volta a funcionar, 
só que despojada dos seus atributos sobrenaturais: Agora 
enfrentamos uma fatalidade social e psicológica. Ou, para 
empregar a palavra mágica do nosso tempo, o novo fetiche 
intelectual: uma fatalidade histórica. Não basta, porém, que a 
sociedade, a história ou as circunstâncias se mostrem hostis 
em relação aos heróis; para que a catástrofe se produza é 
necessário que esses determinantes coincidam com a vontade 
dos homens.

Pedro luta contra o azar, contra a sua má sorte ou a má sombra 
encarnada no Jaibo; quando, cercado, aceita-a e enfrenta-a, 
transforma a fatalidade em destino. Morre, mas subscreve a 
sua morte. O choque entre a consciência humana e a fatalidade 
externa constitui a essência do acto trágico. Buñuel redescobre 

essa ambiguidade fundamental: sem a cumplicidade humana, 
o destino não se cumpre e a tragédia é impossível. A fatalidade 
ostenta a máscara da liberdade; e esta, a do destino.

Os Esquecidos não é um filme documental. Nem é um filme 
de teoria, de propaganda ou de moral. Ainda que nenhuma 
homilia manche a sua admirável objetividade, seria calunioso 
dizer que se trata de um filme estético, em que só se contam 
os valores artísticos. Longe do realismo (social, psicológico 
e moral) e do esteticismo, o filme de Buñuel inscreve-se na 
tradição de uma arte apaixonada e feroz, contida e delirante, 
que tem como antecedentes Goya e Posada, quiçá os artistas 
plásticos que terão levado mais longe o humor negro. Lava 
fria, gelo vulcânico. Apesar da universalidade do seu tema, da 
ausência da cor local e da extrema nudez da sua construção, 
Os Esquecidos possui uma pronúncia que não há outro 
remédio senão chamar-lhe racial (no sentido em que os touros 
têm casta).

A miséria e o abandono podem dar-se em qualquer parte do 
mundo, mas a paixão feroz com que são descritos pertente 
à grande arte espanhola. Esse mendigo cego, já o tínhamos 
visto no romance picaresco espanhol. Essas mulheres, esses 
bêbados, esses idiotas, esses inocentes, já os vimos em 
Quevedo e em Galdós, já os vislumbrámos em Cervantes, já 
os retrataram Velásquez e Murillo. Essas bengalas – bengalas 
de cego – são as mesmas que se ouvem em todo o teatro 
espanhol. E as crianças, os esquecidos, a sua mitologia, a 
sua rebeldia passiva, a sua lealdade suicida, a sua doçura 
que ilumina, a sua ternura cheia de ferocidades refinadas, a 
sua rasgada afirmação de si mesmos na e para a morte, a sua 
procura sem fim pela comunhão – ainda que através do crime 
– não são nem poderiam senão ser mexicanos. Assim, na 
cena-chave do filme – a cena onírica – o tema da mãe resolve-
se na ceia em comunidade, no festim sagrado.

Quiçá involuntariamente, Buñuel descobre no sonho dos seus 
heróis as imagens arquétipo do povo mexicano: Coatlicue 
e o sacrifício. O tema da mãe, que é uma das obsessões 
mexicanas, está ligado inexoravelmente ao da fraternidade, 
ao da amizade até à morte. Ambos constituem o fundamento 
secreto deste filme. O mundo de Os Esquecidos está povoado 
por órfãos, por solitários que buscam a comunhão e que, para 
encontrá-la, não recuam diante do sangue. A busca do “outro”, 
do nosso semelhante, é a outra face da busca da mãe. Ou a 
aceitação da sua ausência definitiva: sabermo-nos sós. Pedro, 
Jaibo e os seus companheiros revelam-nos a natureza última 
dos homens, que talvez consista numa permanente e constante 
orfandade. Testemunho do nosso tempo, o valor moral de Os 
Esquecidos não tem relação alguma com a propaganda. A arte, 
quando é livre, é testemunho, consciência. A obra de Buñuel 
é uma prova daquilo que o talento do criador e a consciência 
artística podem fazer, quando nada para além da sua própria 
liberdade os constringem e coagem.

Cannes, 4 de Abril de 1951
Octavio Paz 
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Carta de Octavio Paz a Luis Buñuel
 

Cannes, 11 de Abril de 1951
M. Luis Buñuel

México D.F.

Querido Buñuel:

Ontem apresentámos Os Esquecidos. Creio que ganhámos a 
batalha com o público e com a crítica. Melhor dizendo, o seu 
filme ganhou-a. Não sei se o Júri o irá laurear com o Grande 
Prémio. O que é indubitável é que toda a gente considera que – 
pelo menos até agora – Os Esquecidos é o melhor filme exibido 
no Festival [de Cannes].

Assim, temos garantido (com, naturalmente, as reservas, 
surpresas e combinações de última hora) um prémio.

Agora irei contar-lhe um pouco do que se passou. No dia 1 de 
Abril (assim que soube que era delegado governamental, reuni 
com Karal, delegado da indústria, ou dos distribuidores, ainda 
não o sei com toda a certeza). O Karal e a mulher estavam 
bastante cépticos. Não só não acreditavam no seu filme, como 
percebi que não gostavam. Claro que me pareceu inútil discutir 
com eles. Sabia que em oito dias – e perante as opiniões das 
pessoas que eles respeitavam – mudariam de opinião. Assim 
foi. Agora o Karal proclama que Os Esquecidos irão obter o 
grande prémio.

Quando cheguei a Cannes no dia 3, apercebi-me que nem 
o México nem Karal tinham preparado a apresentação. 
Não tínhamos folhetos, publicações, nada. Nem sequer se 
tinha feito a mínima publicidade, nem se tinha aproveitado 
a admiração e a amizade que aqui nutrem por si. A minha 
primeira preocupação foi mobilizar a opinião. Por sorte, no 
mesmo dia 3 encontrei vários amigos (jornalistas e cineastas) 
que com toda a generosidade – e por amizade à sua obra – se 
dedicaram a fazer de Os Esquecidos «o filme do festival». Entre 
eles devo mencionar Simone Rebreuilh (sua amiga), Kyrou (um 
rapaz amigo de Breton), Fréderic e Langlois (da Cinemateca), 
etc. Em primeiro lugar, visitaram Prévert (que se portou de um 
modo maravilhoso). Conseguimos a colaboração de Cocteau 
e Chagall. (Picasso, que prometeu assistir, não pôde ou não 
quis – política do partido? – juntar-se a nós. De qualquer 
forma, os seus amigos estiveram connosco). Chamámos à 
atenção geral de que se tratava de um grande filme. Cocteau 
telefonou várias vezes à Secretaria Geral, pedindo folhetos, 
etc. Finalmente, 24h antes, distribuímos o texto que escrevi 
sobre si. Em suma, criámos um ambiente de expectativa. Há 
que dizer que Karal, nos últimos dias, despertou e ajudou-nos. 
Danztinguer (é assim que se escreve?) apareceu à última hora 
e – ainda que tarde – também foi eficaz.

Ontem, a sala estava cheia como nos seus grandes dias. Algo 
se ia passar. Distribuímos os nossos amigos estrategicamente. 
Mas não houve batalha. O seu filme, no entanto – claro está – 
parece que gera incompreensões: os refinados, algum grupo 
comunista (este último não posso assegurar, ainda que me 
tenham dito que Sadoul achou o filme demasiado negativo 
e inútil). O público aplaudiu vários fragmentos: o do sonho, 
a cena erótica entre Jaibo e a mãe, a do pedófilo e Pedro, o 
diálogo entre Pedro e a mãe, etc. No final, grandes aplausos. 
Mas, sobretudo, uma emoção profunda e bela. Saímos, como 
se diz em espanhol, com a garganta seca. Houve um momento 
– quando Jaibo quer tirar os olhos a Pedro – em que alguns 
assobiaram. Foram calados pelos aplausos.

Os comentários não podem ser mais entusiastas. Prévert 
declarou que era o melhor filme que tinha visto nos últimos 
dez anos. Cocteau citou Goethe, que tinha afirmado que o 
melhor músico da sua época era Beethoven [sic]. E Mozart?, 
perguntaram-lhe: «– Mozart não é o primeiro, nem o segundo. 
É único, está à parte». E disse o mesmo de Buñuel. Não é o 
primeiro, nem o segundo: é único. É singular – Pudovkine 
afirmou que se tratava de um grande filme cheio de optimismo 
nos valores humanos [*]. Esta opinião irá desconcertar os 
jornalistas comunistas. Hoje pela manhã, a Radiodifusão 
francesa convidará todas essas personalidades para lhes pedir 
opiniões. Depois enviar-lhas-emos. Também lhe remeteremos 
os recortes de imprensa. E, por enquanto, pode utilizar para a 
imprensa o que lhe conto, omitindo, naturalmente, os detalhes 
íntimos que são só para si, como a atitude do Karal.

Tenho que lhe pedir um favor: acrescente na página cinco do 
artigo que lhe enviei, a seguir a grandes y pequeñas estrellas, 
o seguinte: «Sabíamos que Rodolfo Halffter [sic] é um 
grande músico. Ignorávamos que a música – arte dotada de 
irredutíveis poderes de encantamento – era de tal modo capaz 
de fundir-se à acção. Imagem visual, som e movimento fílmico 
formam um todo indivisível. A música de Halffter [sic] possui 
uma qualidade que não é exagerado chamar interior. Quero 
dizer: não acompanha o drama, não o subtrai, não o comenta: 
brota da acção, é a sua resposta fatal, o seu necessário 
complemento, atinge a unidade!».

Apelo a que acrescente este parágrafo porque não só me 
parece justo, mas também porque não me perdoaria a mim 
mesmo ter-me esquecido de Halffter [sic]. Da mesma forma, 
suplico-lhe que mande copiar o artigo e o envie a Fernando 
Benítez, director do Novedades. Seria bom que o artigo 
aparecesse com uma breve nota em que se mencionasse o 
êxito de Os Esquecidos e as opiniões que lhe transcrevo nesta 
carta.

E nada mais, para além de uma cordial saudação do seu amigo [1].
Octavio Paz
Depois escrevo-lhe com novos detalhes.
 

*. Chagall declarou que não estava surpreendido: «sabia que você era 
um grande artista. Felicitou também Figueroa e Haffter [sic]».

1. É necessário repetir-lhe que estou muito orgulhoso por lutar por um 
filme como Os Esquecidos?


