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Filme: ENSAIO DE UM CRIME 
Título original:  ”La vida criminal de Archibaldo de la Cruz” 

Realização: Luís Buñuel 

 

BUÑUEL NO MÉXICO 
Vi “Ensaio de um Crime” na sua estreia, no dia 7 de Julho 
de 1967, no Estúdio 444, uma sala existente na Avenida 
Defensores de Chaves, em Lisboa, entretanto 
desaparecida. Como tantas outras. Nela se podiam ver 
obras essenciais da cinematografia mundial, como "O 
Menino Selvagem" (Truffaut), "Deserto Vermelho" e "O 
Eclipse" (Antonioni), "Pedro O Louco" e "O Desprezo" 
(Godard), "A Vergonha" e "Noite de Circo" (Bergman), 
"Roma" (Fellini), "Maridos" (Cassavetts), "Teorema" 
(Pasolini), entre outras, ao lado de coisas indescritíveis, 
como “As Escravas Ainda Existem”, do italiano de 
Maleno Malenotti, filme com que o cinema abriu as suas 
portas ao público, no dia 26 de Abril de 1966.  
“Ensayo de un Crimen”, também chamado “La Vida 
Criminal de Archibaldo de la Cruz”, pertence ao período 
mexicano do cineasta espanhol, nascido na localidade de Calanda, na província de Teruel, no ano de 1900. Raros títulos 
desta época foram vistos em sala em Portugal. Por questões de censura, obviamente, mas igualmente por desinteresse 
dos distribuidores nacionais. Por isso são ainda tão pouco conhecidos entre nós.  
A vida de Buñuel foi conturbada. Depois de ter estudado no Colégio de los Hermanos Corazonistas, e cursado o 
bacharelato no Colégio del Salvador de Jesuitas, completa o bacharelato no Instituto de Segunda Enseñanza, de 
Zaragoza. Em 1917, inicia em Madrid estudos de engenharia agrónoma. Por essa altura, conhece Salvador Dalí e Federico 
García Lorca, e mantém contactos com personalidades da chamada geração de 27, entre as quais Rafael Alberti, Emilio 
Prados, José Moreno Villa, Pedro Garfías, Manuel Altolaguirre y Pepín Bello, que exerceram óbvia influência na obra de 
Buñuel. Abandona os estudos de Engenharia Agrónoma, para estudar Ciências Naturais, e dedicar-se ao atletismo e ao 
boxe. Interessa-se por teatro e pelo cinema. Escreve críticas e dirige um cine clube. Matricula-se em História na 
Faculdade de Filosofia e Letras da Universidad Central de Madrid, em 1924, licencia-se em Filosofia e Letras. Nesse ano, 
muda-se para Paris e trabalha como assistente de Jean Epstein. Conhece Jeanne Rucar, jovem professora de ginástica, 
com quem se casa dois anos mais tarde. Decide dedicar-se ao cinema, e ingressa na Academie du Cinema de Paris. Em 
1929, inicia a rodagem de “El Perro Andaluz”, com dinheiro familiar, que se transforma num verdadeiro manifesto 
surrealista. Dali, perto do final das filmagens, junta-se à equipa. Buñuel dirige depois “La Edad de Oro”, produzida pelo 
visconde de Noailles, estreia-se em Londres a 2 de Janeiro de 1931, e causa uma polémica tremenda. Em Paris o seu 
lançamento causa escândalo. De 1933 é “Las Hurdes“, derradeiro filme desta primeira etapa da filmografia de Buñuel. 
Com o início da guerra civil espanhola exila-se na França, partindo em 1938 para os EUA, em direcção a Los Angeles. Em 
1941 trabalha como conselheiro e chefe de montagem para o Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque. Acaba 
por ter de se demitir, quando são conhecidas as suas simpatias comunistas. Por causa disso, corta relações com Dali. Em 
1946, depois dessa estadia em Hollywood, parte para o México, onde começa por rodar filmes abertamente comerciais 
para sobreviver (“Quién Me Quiere a Mí?” (1936), “Gran Casino” (1947) e “El Gran Calavera” (1949). Mas, em 1950, 
com “Los Olvidados”, sobre a vida miserável e violenta dos miúdos de rua da cidade do México, onde aparecem discretos 
elementos surrealistas, recupera a sua independência. Seguem-se “Subida al Cielo”, “Una Mujer Sin Amor”, “La Hija del 
Engaño” e “Susana” (1951), “El Bruto” e “Él” (1952), “Robinson Crusoe”, “La Ilusión Viaja en Tranvía” e “Abismos de 
Pasión” (1953), “El Río y la Muerte” (1954), “Ensayo de un Crimen” (1955), “La Mort En Ce Jardin” e “Cela s'Appelle 
L'Aurore” (1956), e “Nazarin” (1958). Estes são os seus filmes mexicanos, ainda que continue ligado ao México para 



sempre, onde irá falecer a 29 de Julho de 1983, na Cidade do México. 
A seguir ao seu período mexicano, Buñuel trabalha nalgumas coproduções internacionais, desde 1959 até 1962 (“La 
Fièvre Monte à El Pao”, “Joven”, “Viridiana” ou “El Ángel Exterminador”), passando depois a ser produzido em França 
com total liberdade criativa. São desta fase os seus títulos mais conhecidos, como “Le journal d'une femme de chambre” 
(1964), “Simón del Desierto” (1965), “Belle de jour” (1967), “La Voie Lactée” (1969), “Tristana” (1970), “Le Charme 
Discret de la Bourgeoisie” (1972), “Le Fantôme de la Liberté” (1974), e “Cet Obscur Objet du Désir” (1977), seu 
derradeiro filme. A seguir Buñuel retira-se com diabetes, saúde precária, surdez galopante, cancro de fígado. Em 1982 
publica uma autobiografia, “Mon Dernier Soupir”. É uma boa e comovente despedida, apesar da sua memória já não 
ser cintilante.  
Esta é história (muito resumida) de um cineasta brilhante que nem todos conhecem bem. Apaixonante e desarmante, 
o seu cinema não pára de surpreender. Permanece como uma marca indelével na perseguição da liberdade criativa, do 
espírito crítico, da ironia feroz.  

ENSAIO DE UM CRIME  
“Ensaio de um Crime” é uma das mais interessantes películas 
rodadas por Luis Buñuel no México. Igualmente das mais 
significativas das suas obsessões e dos seus fantasmas. Baseado 
num romance de Rodolfo Usigli, que o próprio Luis Buñuel adaptou 
a cinema, com a colaboração de Eduardo Ugarte, o filme inicia-se 
com uma sequência que irá definir todo o futuro da obra. Na 
cidade do México, na alvorada da revolução, numa casa apalaçada, 
uma família desafogada prepara a ida ao teatro. Pai e mãe vestem-
se para sair e deixam o filho, um miúdo, Archibaldo de la Cruz, 
entregue à ama. O rapaz, que se percebe indisciplinado e muito 
senhor do seu nariz, escondera-se num roupeiro, de onde sai 

vestido com roupa íntima de mulher. A perceptora repreende-o, ele faz birra, a mãe para o calar oferece-lhe a caixa de 
música de que ele tanto gosta e pede a ama que lhe conte a história daquela caixa e do rei que a possuía. Quando o rei 
a punha a tocar, os seus inimigos morriam, explica a senhora antes de se dirigir à janela para olhar o tumulto na rua e 
ser atingida por uma bala perdida disparada pelos revoltosos. A imagem que Archibaldo de la Cruz então vê deixa-o 
traumatizado: uma mulher estendida no chão do seu quarto, o sangue a escorrer-lhe da fronte, as (esculturais) pernas 
meias despidas, a saia subida, as meias pretas a tornearem as formas. Morte e sexo. E o poder de dispor da vida das 
pessoas, desde que possua a misteriosa caixa de música, encimada por uma gentil bailarina que vai evoluindo ao som 
da melodia. 
Durante a revolução, sabe-se depois, o palacete será incendiado e a caixa de música perdida até que, um dia, numa loja 
de antiguidades, Archibaldo de la Cruz a descobre a ser vendida a um casal. Mercê de negociações muito empenhadas, 
consegue reaver a preciosa caixa.  
O filme parte desde logo de premissas muito caras a Buñuel, de um ponto de vista temático, mas igualmente ao nível 
da construção, da própria estrutura narrativa. Nada é linear, a acção oscila entre vários tempos, entre a realidade e o 
sonho, entre o que é e o que se deseja. Vamos encontrar, tempos depois, Archibaldo de la Cruz num hospital, 
recompondo-se do drama vivido com a sua mulher e a confessar a uma freira enfermeira que ele é um assassino. 
Quando investe para a religiosa, de lâmina de barbear em punho, a freira foge e entra num elevador sem este lá estar. 
O fim é trágico, Archibaldo de la Cruz acha que foi o culpado, mas ninguém o acredita, pois todos perceberam que se 
tratou de um acidente. Mas Archibaldo de la Cruz sabe que “a teria assassinado com muito prazer”.  
A vida do abastado ceramista que habita um majestoso palacete de arquitectura típica mexicana continua, vitimando 
indistintamente mulheres que dele se aproximam, sempre sem que ele seja acusado de nada. Chega a ir depor à policia, 
confessando crimes que cometera, ou desejara cometer, e o inspector o melhor que tem para lhe dizer é que “todos 
nós uma vez ou outra desejamos a morte de alguém e isso não faz de nós assassinos”.  
De mulher em mulher, chega a Lavínia, que acompanha turistas como guia, e que convida a visitar o seu atelier de 
cerâmica. Tem tudo preparado para a receber. Um manequim em cera, reproduz o rosto e o corpo de Lavínia, que ele 
tenciona lançar nas labaredas do seu forno a crepitar no máximo de potência. Mas Lavínia troca-lhe as voltas e será o 
manequim a desfazer-se por entre labaredas e o êxtase de Archibaldo de la Cruz. Ao atirar a caixa de música para as 
águas de um lago e a bengala que sempre o acompanhara para o interior de um jardim, Archibaldo de la Cruz parece 
libertar-se de uma maldição, tanto mais que Lavínia lhe surge no caminho e ambos se afastam, de braço dado, rumo ao 
futuro, qual Charlie Chaplin em “As Luzes da Cidade”. Será este um final feliz?  
Esta longa descrição, revelando alguns aspectos do argumento do filme tem como finalidade poder discutir o filme 
sustentando essa discussão em bases concretas. Também se poderá revelar útil para quem tenha dificuldades em 
acompanhar o dvd na sua versão original, dado que não existe nenhuma com legendas em português. Interessante 
desde logo verificar que esta é das obras mais pessoais de Buñuel, onde se tornam visíveis algumas das suas obsessões 



e fetiches. Luis Buñuel e Portolea, de seu nome completo, nasceu em Calanda, uma pequena e miserável povoação da 
província de Teruel, a 23 de Fevereiro de 1900. Numa Espanha medieval, Buñuel cresceu rodeado de pavores religiosos 
e preconceitos em relação ao sexo e o prazer. Pecado e sexo, fé e culpa andavam intimamente ligados. Um dia Buñuel 
confessou: “Por razões que me escapam sempre vi no acto sexual uma certa semelhança com a morte, uma relação 
secreta, mas constante. (…) Será porque fui vítima, na minha infância e juventude, da mais feroz opressão sexual que a 
História alguma vez conheceu?” E mais adiante: “Quando, apesar de todas as proibições, esse desejo se podia satisfazer, 
o prazer físico era incomparável porque estava associado à secreta alegria do pecado”.  
 
Sexo e morte, pecado e culpa, desejo e repressão este o Luis Buñuel 
que está por detrás de um filme como “Ensaio de um Crime”. Como 
já vimos, as imagens iniciais mostram-nos uma criança, fazendo-se 
passar por mulher, reprimida, a quem é oferecida uma caixa de 
música mágica, que, quando é accionado o mecanismo musical, 
vitima alguém. Pelo menos isso mesmo acredita Archibaldo de la 
Cruz quando a sua perceptora cai fulminada por um tiro, nas 
circunstâncias já descritas. Morte e sexo num mesmo plano, desejo 
e culpa no mesmo instante.  Archibaldo de la Cruz fica marcado por 
esta imagem para o resto da vida. Irá perseguir o desejo da mulher e 
o desejo da morte, algo que prefigura uma certa impotência para 
concretizar naturalmente o desejo. Donde o planeamento da morte, 
como desejo erótico e culpabilização do pecado. O que acaba por sair 
sempre frustrado, apesar das repetidas confissões.  
Toda a estrutura do filme é brilhante, de uma inteligência e significado secretos mas precisos, oscilando entre tempos 
diversos e realidade e sonho com mestria e, o que mais surpreende ainda nesta obra de humor negro do período 
mexicano do autor, é ela atingir o plano da obra-prima e de uma das mais profundamente pessoais do autor, com tão 
poucos meios e actores medianos. O talento de Buñuel revela-se assim.    
 

ENSAIO DE UM CRIME  
Título original: Ensayo de un crimen ou La vida criminal de 
Archibaldo de la Cruz 
Realização: Luis Buñuel (México, 1955); Argumento: Luis Buñuel, 
Eduardo Ugarte, segundo romance de Rodolfo Usigli; Produção: 
Roberto Figueroa, Alfonso Patiño Gómez; Música: Jorge Pérez; 
Fotografia (p/b): Agustín Jiménez; Montagem: Jorge Busto, Pablo 
Gómez; Casting: Manuel de Anda; Direcção artística: Jesús Bracho; 
Decoração: Manuel Ladrón de Guevara; Maquilhagem: María de 
Jesús Lepe, Sara Mateos; Assistentes de realização: Luis Abadié; 
Som: Rodolfo Benítez, Teódulo Bustos, Ernesto Caballero, Gonzalo 
Gavira; Companhia de produção: Alianza Cinematográfica Española; 
Intérpretes: Miroslava (Lavinia), Ernesto Alonso (Archibaldo de la 
Cruz), Rita Macedo (Patricia Terrazas), Ariadne Welter (Carlota 
Cervantes), Andrea Palma (Mrs. Cervantes), Rodolfo Landa 
(Alejandro Rivas), José María Linares-Rivas (Willy Corduran), Leonor 
Llausás (a governanta), Eva Calvo (Señora de la Cruz, mãe de 
Archibaldo), Enrique Díaz 'Indiano' (Señor de la Cruz, pai de 
Archibaldo), Carlos Riquelme, Chabela Durán, Carlos Martínez 
Baena, Manuel Dondé, Armando Velasco, Armando Acosta, 
Eduardo Alcaraz, Janet Alcoriza, Rafael Banquells, filho, Antonio 
Bravo, Emilio Brillas, Lupe Carriles, Jorge Casanova, Jorge 
Chesterking, etc. Duração: 89 minutos; Distribuição em Portugal: 

inexistente; Distribuição DVD: La Casa del Cine para Todos (Espanha); Classificação etária: M/ 12 anos; Data de estreia 
no México: 19 de Maio de 1955. Filme em versão original, em espanhol.  
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