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PRÓLOGO

BAIRRO ONCE

Moro a alguns quarteirões da casa em que o Leonardo Favio passou a última fase da sua 
vida. Fui vê-lo uma vez, antes da estreia de Aniceto, seu último filme, para entrevistá-lo. 
Entrar ali, conhecer a casa e falar com o Favio durante mais de uma hora foi como visitar 
uma espécie de Olimpo em que morassem os deuses e mitos do Panteão Cinematográ-
fico. Lembro daquela experiência como costumo lembrar de algumas cenas chave dos 
grandes filmes: metade verdade, metade mentira; uma parte memória, outra simples 
invenção. 

Toda vez que eu passava por aquela porta olhava para dentro, como se quisesse me 
autoconvencer de que o Favio continuava ali e de que aquela lembrança era verdadeira. 
Um dia de outubro de 2012, ao passar pelo quarteirão onde o Leonardo morava, vi 
uma ambulância parada na porta do prédio. Poucos segundos depois, vi um grupo de 
pessoas sair com uma maca e notei que quem estava ali, deitado, era o Favio, com seu 
típico boné na cabeça. Como fazia anos que ele sofria por conta dos problemas de saúde 
e tinha grande dificuldade para se locomover, eu não soube se aquilo era algum tipo de 
emergência ou somente um procedimento de rotina. Pensei em oferecer a minha ajuda, 
mas entendi que só iria atrapalhar e, muito preocupado, resolvi me afastar dali.

Alguns dias depois, um meio-dia quente de novembro, fiquei sabendo que o Favio 
tinha morrido. Quase sem querer, desandei o caminho e, estupidamente —talvez assisto 
filmes demais— fiquei pensando se eu podia ou devia ter feito alguma coisa para ajudar 
aquele dia. É claro que não: nada teria mudado. Mas não consigo tirar essa imagem da 
minha cabeça. O Favio percorreu a América Latina e o mundo com as suas músicas e 
filmes, mas agora, quando penso nele, vejo um homem fraco sobre uma maca e um 
apartamento vazio no Once.

A partir daí, vou percorrer o caminho da frente para atrás.

NOTA
Este caderno sobre a obra de Leonardo Favio não procura ser somente um percurso bio-
gráfico pela vida do cineasta, mas uma análise minuciosa e detalhada dos seus filmes, bem 
como da sua forma pessoal de compreender a encenação, que fez dele um cineasta único e 
inimitável. Por isso —é bom esclarecê-lo—, para compreender os mecanismos específicos 
que distinguem ele como cineasta, contam-se aqui os enredos e os finais de todos os seus 
filmes.

Publicação gratuita, proibida a comercialização.
A reprodução total ou parcial dos textos e imagens contidos nesta publicação é proibida salvo prévia autorização do editor.
CINEMA23 celebra as diferentes opiniões expressas por seus integrantes.
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desse homem, que nasceu pobre no dia 28 de maio de 1938 numa pequena cidade do 
interior de Mendoza, e que morreu, reverenciado no Congreso da Nação, no dia 5 de 
novembro de 2012, quando o seu corpo não conseguiu mais resistir as moléstias de uma 
longa doença.

A vida de Fuad Jorge Jury —era esse o seu nome oficial—  acompanha a amplitude, 
a extensão e as viradas da vida argentina do último século, e seu cinema espelha claramente 
esses temperos: tem um caráter mutável, pessoal, iconoclasta. Como o peronismo —que ele 
tanto amou e ao que consagrou um boa parte da vida—, o fenômeno do Favio é abran-
gente e tem um profundo raizame popular na Argentina, mas, ao mesmo tempo, é difícil 
descrevê-lo. Talvez por isso a vida e o cinema do Favio possam ser pensados nos termos 
do título que ele mesmo dedicou ao seu filme sobre o Perón: Una sinfonía del sentimiento.

O cinema foi o primeiro amor do Favio, mas foi o último elemento a torná-lo célebre na 
Argentina. Seus filmes dos anos sessenta, bem como a sua trajetória como ator, teriam 
feito dele um homem reconhecido e até admirado pela cinefilia e pelo mundo da cultura, 
mas o que fez dele uma figura popular foi a música, e o que o fez dele uma personalidade 
foi a política. Somente depois disso, graças a seus filmes de maior sucesso (Juan Moreira 
e Nazareno Cruz y el lobo), o grande público começou a perceber a sua dimensão como 
cineasta. Até hoje, dentre todas as formas que a figura pública do Favio assumiu, a de 
cineasta foi sempre a menos conhecida e a mais respeitada.

Um traço curioso da figura do Favio é que ele foi sempre um homem tímido, que 
falava baixo e com frases poéticas, longe daquilo que a gente poderia esperar de uma 
figura de grande importância popular, como foi, por exemplo, o Sandro, outro cantor 
igualmente famoso naqueles anos na Argentina e na América Latina. Mas essa aparente 
contenção sumia quando o Favio cantava ou deixava transparecer as fortes expansões 
emocionais dos personagens dos seus filmes. Então aquele homem, que parecia um 
discreto moço do interior, libertava-se e dava asas às suas paixões: a obsessão amorosa, o 
romantismo de velho cunho, o carinho por todas as criaturas abandonadas desse mundo, 
a admiração pelos artistas, os loucos, os sonhadores.

O Favio foi isso. Um garoto que saiu da pobreza e do abandono de uma pequena 
cidade do interior para virar uma das figuras mais populares da música e do cinema da 
Argentina. Em certa maneira, a historia dele é tão fantástica e incrível que facilmente 
poderia ser o argumento de um dos seus filmes: tem todos os ingredientes e os temperos 
uma das suas histórias. E talvez seja isso o que a faz tão fascinante. É como a vida real, 
só que maior, mais dramática, mais intensa. Melhor.

A vida dele é cinema.

Filmagem - Gatica, "el Mono" (1993) 
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INTRODUÇÃO

Cineasta e ator, cantor e poeta, Leonardo Favio foi uma figura clara e misteriosa ao 
mesmo tempo, transparente e enigmática. Talvez não exista nenhum artista na cultura e 
no cinema latino-americanos capaz de abranger os mistérios, o fascínio e as contradições 
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OS ANOS SESSENTA

O INÍCIO

A biografia clássica diz que o mendocino Jury viveu uma boa parte da infância em 
internatos —tanto na cidade natal como em Buenos Aires— e em casas de parentes 
após o abandono do seu pai, um cafishio1 que ele apenas conheceu e que morreu quando 
ele tinha sete anos. Já a mãe da criança trabalhava na cidade de Mendoza como roteiris-
ta e atriz de radioteatro, e foi o primeiro contato do menino com o mundo da arte e da 
ficção. Ele viveu a maior parte da infância tentando fugir dos internatos e passando lon-
gos períodos na rua, pedindo esmola e sobrevivendo com “os amigos da vida”, as figuras 
mais esquisitas do mundo. Inscreveu-se na Marinha, mas não permaneceu nela muito 
tempo. Tentou ser seminarista católico, mas também não aguentou. Quis ser boxeador, 
mas não teve sucesso. Aprendeu, não obstante, a tocar o violão, tendo por mestre um 
sapateiro. Como pagamento, o garoto preparava o chimarrão dele.

O Favio disse várias vezes que aos quinze anos assistiu Rashomon, do Akira Kuro-
sawa, e que esse filme fez com que a vida dele mudasse: marcou ele pelo resto da vida. 
“Uma das maiores obras de arte da humanidade”, segundo as suas próprias palavras. A 
experiência cinematográfica e alguns bolos2 num radioteatro —que ele conseguiu graças à 
mãe—  foram chaves para que ele resolvesse seguir a carreira de ator. Assim, em 1956, aos 
17 anos, ele foi morar em Buenos Aires, na casa da tia dele, a atriz Elcira Olivera Garcés.

Em Buenos Aires, ele voltou logo à vadiagem: pedia esmola na estação Retiro, ou 
passava os dias no Parque Japonês olhando os artistas do circo. Graças a um bico no Ra-
dio El Mundo e a alguns papeis menores no cinema, ele conheceu uma das figuras que 
começavam a fazer sucesso no cinema argentino: Leopoldo Torre Nilsson, com quem 
atuaria mais tarde em filmes que hoje são clássicos, como El secuestrador, Fin de fiesta, 
La mano en la trampa e La terraza, entre outros grandes títulos do cinema argentino da 
época, como El jefe, de Fernando Ayala, e Dar la cara, de José Martínez Suárez.

EL AMIGO (1960)

A filmografia do Favio começa com um longa-metragem intitulado El señor Fernández 
(1958), que ficou inacabado. O curta-metragem El amigo (1960), realizado quando o 
Favio tinha 21 anos, é o primeiro filme que ele rodou conservado até hoje, e tanto a lenda 
sobre a sua produção como o próprio filme deixam ver nitidamente quem era o seu 
diretor e aquilo que ele chegaria a ser com o passar do tempo.

O filme foi feito com material que o Favio roubou: ele passou pelos laboratórios 
AGFA com um bilhete falsificado do Torre Nilsson, solicitando duas latas de filme. As latas 
foram entregues a ele. Quando o Leopoldo soube do acontecido, perguntou ao Favio por 
que tinha feito aquilo. “Para fazer um filme”, respondeu ele. Torre Nilsson o parabenizou: 
“mas, da próxima vez, é só pedir para mim”, acrescentou.

El amigo conta a história de um menino, um engraxate que trabalha num parque 
de atrações. Após engraxar os sapatos de um homem que entra no parque com seu filho, 
o garoto sonha em trocar de papel com a criança e ir com o próprio pai brincar nos jo-
gos. Na fantasia, as duas crianças acabam compartilhando os brinquedos, mas, quando 
o menino volta à realidade, fica claro que as coisas não são bem assim: ricos e pobres 
continuam cada um no seu canto e, apesar da ilusão ter sumido, o protagonista encontra 
conforto na própria realidade e no poder da fantasia.

Quase todos os elementos do cinema posterior do Favio estão ali: o conflito entre 
classes e as diferenças sociais traçadas desde uma perspectiva de inclusão, a mistura de 
realismo e sonho para se aproximar desse mundo, a aposta pela emoção simples e direta, 
e até um universo de circo, brinquedos e magia que vêm das paixões infantis de Favio, e 
que irá acompanhá-lo pelo resto da vida.

Acontece a mesma coisa no tocante à cinematografia: ângulos arriscados e planos 
subjetivos (como na cena da montanha-russa), uso de claros-escuros, primeiros planos 
expressivos, emprego da fala cotidiana e sons ambientes, como rádios, anunciantes e con-
versas filtradas. A mesma coisa acontece com a música: morna, melancólica, cheia de ternu-
ra. Há uma atmosfera de conto de fadas, de pequena fábula, que perpassa El amigo, um tom 
de sonho quase inocente que vai se tornar recorrente ao longo de toda a carreira de Favio.

CRÓNICA DE UN NIÑO SOLO (1965)

Apesar do curta-metragem que demonstra as suas incipientes habilidades como cineasta, 
não foi fácil para Favio conseguir dinheiro para fazer o seu primeiro longa-metragem. 
Apesar das recomendações de Torre Nilsson e do seu aprendizado nos sets de filmagem 
como ator, Favio não era mais do que um garoto de vinte e poucos anos que acabava de 
chegar a Buenos Aires. O outro grande problema que adiou o nascimento da opera prima 
foi uma experiência cinematográfica: Favio assistiu Un condamné a mort s'est echappé 
(Um condenado à morte escapou), de Robert Bresson, e esse filme o fez sentir que aquilo 
que ele tinha para contar no seu primeiro filme já tinha sido contado de uma maneira 
insuperável. Finalmente, quando apareceu uma verba do Instituto de Cinema, Favio se 
autoconvenceu de que em Crónica de un niño solo havia uma história para contar, inde-
pendente das semelhanças da fuga em questão.

O filme, estreado em 1965, conta a história de Polín, um jovem marginal que mora num 
reformatório de onde tenta fugir obsessivamente, sem sucesso. Flagrado e punido em repetidas 

1 Em lunfardo rio-platense: proxeneta, cafetão.
2 Ator com um papel numa peça, mas que não forma parte do elenco normal de atores dessa companhia.
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ocasiões, fará o impossível para conseguir fugir do local. Após bater num guarda, será preso 
na cela solitária e a partir daí poderá concretizar a fuga desejada. Fora do reformatório, po-
rém, as coisas não são nem tão simples nem tão ideais como ele sonhava durante a prisão.

Crónica de un niño solo surpreende, logo de início, pela arriscada aposta visual. Em 
seus primeiros oito minutos há apenas nove planos, muitos deles em silêncio e com 
uma câmera que assume posições no mínimo curiosas, permanecendo fixa durante 
longos períodos para depois acompanhar cadenciadamente os personagens em seus 
movimentos pelo local, descrevendo o ambiente e a vida cotidiana do reformatório. 
Uma briga é narrada desde dentro da ação —como se a câmera fosse uma criança a mais— e 
a corrida circular de um garoto castigado aparece, obsessivamente, como um leitmotiv visual.

Se o universo narrado lembra Los olvidados, de Luis Buñuel, no aspecto formal é 
clara a influência do cinema de Bresson (não somente com o filme Un condamné a mort 
s'est echappé, mas também com Pickpocket). De qualquer maneira, a mistura produz um 
resultado próprio, marcado pelo desejo de experimentação que leva o filme a assumir 
riscos criativos todo o tempo, como o uso expressionista das sombras e do silêncio, que 
criam, às vezes, uma atmosfera de filme de terror. É inevitável pensar na longa sequência 
quase muda da fuga da correcional como uma combinação pessoal desses três elementos.

Com Polín já fora da instituição, o filme dá uma virada mais direta em direção ao 
neorrealismo. O cinema de Favio, que ainda deve muito à cinefilia do seu autor, parece 
tomar nesse momento, como referência, o cinema italiano do pós-guerra no emprego de 
espaços naturais, atores não profissionais e situações tomadas da realidade. Uma viagem 
de ônibus em que Polín rouba, a chegada ao bairro e o reencontro com os garotos que 
ele conhece, marcam o encontro do protagonista com o mundo real.

Depois de uma breve passagem pela villa miseria3 aonde volta, Polín vai tomar banho 
num lago com um amigo, pequena aventura que Favio vai transformar numa sequência 
chave do filme —e uma das mais poderosas de toda a sua cinematografia—, que vai do 
bucolismo do encontro das crianças com a natureza, até a tensão e o medo que provoca 
(neles e no espectador) a aparição de um outro grupo de rapazes que procura briga. O 
clima da sequência, de cinco minutos (quase um curta-metragem dentro do filme), vai 
passando lentamente da sensação libertadora e paradisíaca do começo para a violência 
física do fim, incluindo um estupro (fora de quadro), como se Favio sintetizasse, nesse 
trajeto, os extremos possíveis da vida em liberdade, e chegasse à conclusão de que as 
coisas não são mais simples lá fora do que dentro do reformatório. Para Polín, além 
disso, trata-se de um encontro brutal com as próprias limitações, pois ele não reage para 
socorrer o amigo atacado.

Longe do romantismo de Les quatre cents coups (Os Incompreendidos), o filme de 
François Truffaut com que costuma ser comparado (e que Favio citará muito diretamente 
no final), Crónica de un niño solo opera dentro de um universo mais sombrio: o da 

pobreza, da falta de chances, e da tensão permanente. Polín rouba o cavalo de Fabián 
(interpretado pelo próprio Favio) e é preso por um policial que não escuta seus lamentos. 
O círculo encerra-se e Polín é obrigado a voltar ao reformatório, seguindo uma trajetória 
narrativa similar à do caminho que ele percorreu lá dentro, quando foi castigado: uma 
fuga para nenhuma parte, uma corrida que volta ao ponto de partida.

Trata-se de um filme de iniciação, de perda da inocência, de descoberta e confirmação 
dos horrores e das injustiças do mundo adulto. Mas Polín não é uma vítima dessa economia da 
trapaça e da mentira: participa dela. Ele é punido e pune, é ignorado e ignora, rouba e mente, 
porque entende que essa é a única forma de lidar com a dialética da supervivência cotidiana.

Nesse sentido, esse filme é também mais escuro e sem esperança do que El amigo, 
pois diferentemente daquela curta-metragem, aqui não existe um lugar aonde seja possível 
voltar. Na vila aonde o Polín chega por emergência, há um universo reconhecível, mas 
não há nada parecido com a ideia de lar nem de família: os movimentos podem ser 
mais livres, mas o perigo e a autoridade espreitam da mesma maneira, ou de maneiras mais 
brutais, do que no internato.

Apesar das aparentes diferenças (reclusão vs. liberdade) que existem entre esses dois 
espaços, uma breve cena mostra claramente como o filme estabelece as semelhanças. Nela, 
Favio narra a corrida de Polín fugindo do reformatório, repetindo cinco vezes o mesmo 
travelling. O truque poderia ser formal (um jump cut para esconder uma dificuldade prática 
na rodagem), mas o seu uso faz o recurso evidente. Trata-se de uma não-fuga: procurando 
fugir, Polín, na verdade, não consegue ir para a frente, não vai a lugar nenhum, fica correndo no 
mesmo lugar, dentro de uma mesma circunstância.

O título é um outro eixo que evidencia a posição de Favio em torno dos seus 
materiais, especialmente aqueles da primeira época. É descritivo e essencial. É uma 
crônica, e não uma história nem um conto. E não é sobre um menino marginado ou 
marginal. É sobre um menino sozinho. Seja no lugar que for, entre as paredes do refor-
matório, ou dentro dos limites menos claros da vila, Polín está sozinho, e é sozinho que 
ele deve aprender a sobreviver.

ÉSTE ES EL ROMANCE DEL ANICETO Y LA FRANCISCA, DE CÓMO QUEDÓ 
TRUNCO, COMENZÓ LA TRISTEZA... Y UNAS POCAS COSAS MÁS (1967)

O segundo longa-metragem de Favio foi considerado, em várias enquetes, como o melhor 
filme argentino da história, posição que às vezes perde para El dependiente, o seguinte filme 
do próprio Favio. El romance del Aniceto y la Francisca abre, como Crónica de un niño solo, 
com um plano cuidadosamente construído, que mostra o ônibus que leva a Francisca (Elsa 
Daniel) para uma pequena cidade do interior de Mendoza. Esperando no ponto está Ani-
ceto (Federico Luppi), que conquista a moça depois uma série de olhares que Favio recorta 
em close-ups, como se o mundo inteiro tivesse sumido durante esses instantes.

3 Favela.



12   |   NÚM. 001 LEONARDO FAVIO: SONHAR O CINEMA   |   13

O universo em que os personagens se movimentam parece bem diferente do uni-
verso do filme anterior: uma cidade do interior, parada, quase sem pessoas, onde não 
parece acontecer nada. Mas logo vemos as semelhanças: Aniceto mora na pobreza, num 
quartinho, com seu galo de briga, que é a sua principal fonte de renda. Francisca vai 
rapidamente morar nesse quarto, e na seguinte cena Aniceto participa de uma briga de 
rua onde recebe uma facada e depois é preso.

Após o plano inicial e diferentemente do filme anterior, o começo de El romance 
del Aniceto y la Francisca é ríspido, brutal. Ao longo do filme todo, Favio irá eliminar 
ferozmente qualquer transição temporal ou visual: os personagens passam do primeiro 
encontro para a cama, e daí para a briga, fazendo o espectador sentir que passou muito 
pouco tempo entre esses dois momentos. De maneira semelhante, um plano geral abre 
o caminho, sem pausas, para um plano detalhe, criando, mais uma vez, um contraste 
esquisito entre a placidez do cenário e a brutalidade do corte, que atua como uma pan-
cada. O final da cena da facada é chave —uma série de chicotadas visuais meio confusas, 
que acabam com Aniceto ferido—, como se Favio quisesse fazer uma versão própria da 
cena do chuveiro em Psicosis, de Alfred Hitchcock.

Favio usa um esquema semelhante para narrar a espera e o reencontro. A leitura 
de duas cartas acompanhada por longos e detalhados planos-sequência é interrompida 
brutalmente pelo beijo em primeiro plano no encontro. Ao longo do filme irá se repetir 
essa fórmula, que sempre parece marcar o contraste entre a calma aparente do local e a 
ferocidade das emoções. Um estilo que, como em Crónica de un niño solo, evidencia cla-
ramente a presença da câmera e do narrador, sendo que aqui, enquadrado num formato 
de conto (a história baseia-se num texto do seu irmão, Zuhair Jury), a sua presença é 
mais do que justificada.

Favio se autodescreveu, ao longo da vida, como um cineasta das emoções, e pôs 
seus filmes a serviço da transmissão dessas emoções. Mas ele não lança mão de formas 
convencionais para atingir esse estado de intensidade sensorial. Ao invés de tentar 
produzi-lo através do procedimento acumulativo da montagem tradicional, Favio pro-
curará criá-lo através de um efeito de choque entre a calma e a intensidade.

Numa peça teatral, na cidade, Aniceto troca uma série de olhares furtivos com 
Lucía (María Vaner), que Favio monta, mais uma vez, de maneira associativa, num 
formato parecido com um certo cinema surrealista. Depois, Aniceto irá encontrar de 
novo Lucía buscando água, e torna-se evidente que ele não pode voltar atrás. Favio 
mostra Lucía quase como uma vilã do cinema mudo: morena, sedutora, maliciosa. 
Quase o oposto de Francisca, amável, loira e “sã”, segundo a descrição de Aniceto.

Francisca descobre que Aniceto esconde um segredo quando encontra um anel que 
ele comprou, segundo diz ele, “para um amigo”. Favio exemplifica a distância que surge 
dentro do casal através de uma montagem paralela em que ambos parecem se revezar 
para morar na pequena casa: ela de noite e ele de dia, quase sem se encontrar. Muitas 
das cenas e a construção dos espaços no filme funcionam como metáforas dos estados de 

ânimo dos protagonistas. Afastados do realismo por uma mise-en-scène e uma montagem 
que os torna poéticos, são mais transmissores de sensações do que avanços narrativos. 
Não é à toa que no começo da separação entre Aniceto e Francisca, Favio mostra, pela 
primeira vez, uma briga de galos.

A cena seguinte, que mostra um baile na cidade, está organizada de uma maneira 
mais clássica do ponto de vista narrativo, mas até o plano geral que Favio utiliza para 
mostrar o local é usado com a função específica de mostrar os códigos do baile. Torna-se 
logo evidente como ele combina esses planos, de maneira vistosa, com planos cruza-
dos de Aniceto e Lucía se olhando antes de começar a dançar. Já abraçados eles passam, 
sem preâmbulos, a declarar o amor que sentem um pelo outro. Favio, numa nova 
demonstração de absoluto desinteresse pela organização narrativa convencional, passa 
da stasis absoluta para a ação concreta, evitando os planos e os tempos de transição.

O mesmo sistema repete-se na despedida de Aniceto e Francisca: uma cena de três 
minutos conformada por um longo plano que mostra ele sobre o fundo de uma parede 
branca, em que ela aparece para dizer somente “bom, tchau” e outro longo plano dela 
indo embora e sumindo na noite. A não ser por uma árvore longínqua visível na escu-
ridão, a cena poderia ocorrer no próprio vazio. Não há quase nada que ligue ela com a 
realidade: transcorre no universo puro e despojado das emoções.

Depois da partida de Francisca, Aniceto procura Lucía para lhe pedir que vá morar 
com ele na que provavelmente seja a cena mais claramente narrativa do filme. Mesmo 
sem sair do furioso sistema de elipse, aqui há uma série de explicações e transições que 
acabam em briga quando a mulher não aceita e ele lhe dá um safanão. Esse vai ser o 
fim da segunda parte do filme e, com Aniceto andando a caminho das profundezas da 
noite, é clara a sensação de que o terceiro ato será incorporado à tragédia.

A terceira parte do filme é centrada nas tentativas de recuperar Lucía, destacando, 
sobretudo, a solidão de Aniceto (Crônica de um homem só?) que passa os dias em casa 
(esse espaço, simbolicamente, parece bem menor depois que Francisca foi embora), en-
saia em voz alta as tentativas de procurar Lucía e bebe café num plano idêntico ao de 
Humphrey Bogart naquela cena célebre de Casablanca.

Lucía continua com a vida dela e Aniceto entra em depressão. A tragédia começa 
quando Aniceto vende e depois tenta recuperar o seu galo de briga. Favio dedica quase 
seis minutos a narrar a venda de Blanquito em somente três planos, talvez os melhores 
do filme. Perdido já na escuridão da noite (os planos noturnos são realmente noturnos) 
e sem encontrar Lucía, Aniceto tenta recuperar o galo numa série de cenas que funcio-
nam como um eco das cenas prévias (são, mais uma vez, planos muito longos) mas que 
marcam, por primeira vez, a partir de um ângulo muito estranho, a curiosa arquitetura do 
lugar. A invasão dele na casa do vizinho acaba, previsivelmente, mal.

A historia de Aniceto acaba em tragédia quando ele recebe um tiro enquanto tenta, 
sem jeito, recuperar o galo. A câmera de Favio sobe do bairro para o céu e, enquanto a 
trilha sonora atordoa com as vozes e os gritos em italiano dos vizinhos, o plano abre-se 
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para mostrar as milhares de histórias semelhantes que poderiam estar acontecendo de 
maneira paralela. Favio deixa para o fim um detalhe significativo e mostra o deslocamento 
de um objeto que parece um satélite pelo céu. Torna-se evidente que a modernidade 
continua olhando para outro lado.

EL DEPENDIENTE (1969)

A violência é um assunto persistente nos primeiros filmes de Leonardo Favio, mas sem-
pre como um elemento mais sugerido do que em primeiro plano. Em Crónica de un niño 
solo atinge a sua máxima expressão na sequência fora de quadro do estupro do menino. 
Em El romance del Aniceto y la Francisca há facadas, safanões e tiros, mas —com exceção 
do final— ela fica dentro dos limites do breve e do inesperado.  

Em El dependiente, entretanto, a violência vai se imprimindo aos poucos na aparente 
quietude do lugar, quase como num filme de David Lynch. É uma pequena cidade de 
casas baixas e gente humilde, onde respira-se um ar de tranquilidade. Não obstante, 
como o narrador deixa claro logo de início, a vida de Fernández (Walter Vidarte), em-
pregado obscuro de uma serralheria, não é tão aprazível quanto parece. Por um lado, 
porque ele deseja a morte do velho dono do lugar, Dom Vila, e, por outro lado, porque 
descobre uma coisa parecida com o amor.

A primeira impressão de que o filme vai se encaminhar para regiões mais sombrias  
do que os filmes anteriores é colocada através de uma série de primeiros planos de Dom 
Vila comendo, e um pequeno incidente com uma ratazana que evidencia as intenções 
ocultas de Fernández. Ele quer envenenar o patrão? Durante uma caminhada noturna, 
ele reúne coragem suficiente para falar com a senhorita Plasini (Graciela Borges). Ela 
convida ele para casa, eles sentam no quintal e conhecemos a mãe de Plasini (Nora 
Cullen): um personagem que parece inspirado num filme de terror.

A partir daí, o filme parece entrar numa dimensão paralela. Os mecanismos não são mui-
to diferentes dos que Favio utiliza nos filmes anteriores, mas o clima é bem mais tenebroso. 
Estão os extensos travellings com a câmera fazendo movimentos quase acrobáticos, que 
são interrompidos abruptamente por primeiros planos. E está a mesma montagem, que só 
poderíamos definir como pessoal. Mas a impressão que o filme deixa é muito mais sombria.

Basta ver a aparição dessa mãe maltratando um gato que sobe numa cadeira para 
ter uma ideia mais clara do clima que o filme impõe. Após um plano extenso e à dis-
tância, que mostra Fernández e Plasini conversando embaixo de uma árvore, Favio lança 
dez planos em doze segundos, que levam a situação da placidez à tensão, sem escalas. 
Fernandez —e o filme— entram num mundo definitivamente bizarro.

O filme irá somando mais encontros como esse, cada um deles mais esquisito do 
que o outro. Antes da segunda visita, Fernández entra por erro na casa ao lado, onde 
existe o templo de uma espécie de seita, e fica em pé sobre o palco. A cena é breve, mas 

surpreendente: um ritual estranho acontece aí, no templo que as Plasini cuidam, onde 
alguma vez trabalhou o senhor Plasini, que era vidente.

Esse segundo encontro dura quase treze minutos, e segue uma mise-en-scène 
semelhante a do encontro anterior: a cena tenuemente iluminada e os movimentos de 
câmera cercam os personagens, no centro. Os diálogos —bem mais abundantes do que 
nos filmes anteriores— têm como característica o uso um tanto quanto musical de um 
certo lugar-comum. São repetitivos e compassados, como se tentassem conferir um som 
quase poético à fala cotidiana de duas pessoas que não se conhecem e conversam sobre 
generalidades.

Uma nova aparição da mãe leva a situação ao extremo. Várias coisas acontecem 
aí, sendo a principal quando mostram para Fernández uma foto do falecido Plasini 
(enquanto no fundo escuta-se uma espécie de mantra tribal que vem do templo): o 
homem é idêntico a ele. Para completar o quadro, assim que a senhorita Plasini sai para 
procurar o chá, a mãe pergunta para Fernández quando é que ele pensa pedir a filha dela 
em casamento.

As influências do cinema de Truffaut e do neorrealismo italiano parecem longín-
quas, mas na encenação persiste uma pontinha bressoninana, e também nas atuações, 
especialmente na forma mecânica em que Fernández e Plasini se comunicam. Se fosse 
possível pensar em alguma influência contemporânea, seria preciso falar de filmes de Ro-
man Polanski como Repulsion ou Cul-de-Sac, capazes de criar mistério e estranhamento 
com economia de recursos.

O sonho de Fernández de sair de seu emprego como empregado (dependiente) da 
serralheria, e o da senhorita Plasini de fugir da mãe, parecem complementários. Surge 
uma necessidade mútua e eles se enganam pensando que é amor. Quando ele, sem jei-
to, fala para ela “eu, pela senhora, sinto... pela senhora sinto... amor”, Plasini começa 
a chorar de uma maneira tão desesperada quanto desesperante, tão pungente quanto 
descontrolada. Histeria pura. Ou, como Favio disse alguma vez para defini-los bem 
sinteticamente: “Ela é uma reprimida e ele um imbecil”.

A construção da história continua utilizando procedimentos e esquemas narrativos 
similares. Fernández sonha em voz alta com a morte de Dom Vila e imediatamente 
depois o homem sofre uma crise de tosse que Favio conta mostrando o rosto e o meio 
sorriso de Fernández, com o diálogo entre eles fora de sincronia. O rosto de Vidarte é 
outro elemento essencial na crispação contida do relato. Sob a sua timidez de empregado 
solitário, seus olhos deixam transparecer uma mistura de nervosismo e fúria que só pa-
rece se “libertar” com o gato preto.

A terceira visita de Fernández vai incluir dois novos elementos inesperados que se 
somam à surpresa e ao desconforto. Por um lado, a velha mãe convida ele para dançar 
(uma versão da valsa Yo no sé qué me han hecho tus ojos, da estrela pop argentina da época, 
Palito Ortega) e exerce uma espécie de sedução esquisita sobre ele, que irá incomodar e 
envergonhar a sua filha. A câmera nervosa de Favio (o fotógrafo Aníbal Di Salvo usava a 
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câmera na mão para rodar essas cenas) entra nesta dança frenética e desesperada. Depois, 
será revelado o mistério que sempre obriga a anunciar que “são as onze da noite”: aparece  
Estanislao, um filho com problemas mentais que a mãe e a filha escondem na casa desde 
que o pai morreu.

Um quarto dia começa com a chegada de Fernández à serralheria. Ao encontrá-la 
fechada, fica iludido, pensando que Dom Vila morreu, mas o sorriso dele se fecha quan-
do descobre que o velho simplesmente está dormindo. Na casa dos Plasini, a presença 
de Estanislao já é constante e ele é o primeiro a dizer o óbvio, chamando Fernández de 
“papai”. A única alteração visual notável nesse segmento é o uso da câmera subjetiva e 
das constantes aproximações e afastamentos que Favio utiliza para narrar um novo diálo-
go entre os amantes, que começam a deixar para trás o terreno da formalidade excessiva 
e a exprimir o desejo de que Dom Vila morra rapidamente, pois, dessa maneira, os dois 
poderão morar juntos.

A pressão que Fernández sente é tanta que ele começa a ter pesadelos, e isso permite 
a Favio fazer a sua primeira sequência onírica. Favio faz Vidarte passar pela serralheria 
dentro de um carrinho de mão e encontrar aí com uma criança —ele mesmo, quando 
era pequeno— sentada sobre o letreiro da loja, que pergunta para ele: “Até quando? 
Eu estou cansado, Fernández”. O curioso na cena é que, mesmo sendo um pesadelo, a 
lógica dela não é muito diferente da lógica do resto do filme.

Finalmente, Dom Vila morre e Fernández sente que uma boa parte da cidade (até 
então o local parecia quase deserto) olha para ele, como acusando-o de tê-lo matado, 
com um olhar fantasmagórico, semelhante ao dos membros da seita. Favio percorre a 
distância (uns 300 metros) existente entre a serralheria e a casa dos Plasini num plano 
sequência de quase 90 segundos que acompanha Fernández enquanto ele corre de um 
lugar para o outro, aproximando-se, ao mesmo tempo, cada vez mais, do seu rosto. 
Trata-se de um dos planos mais aplaudidos do filme, e que irá se repetir (com uma sutil 
diferença e uma maior complexidade mecânica) perto do fim.

Sem Dom Vila, Fernández e a senhorita Plasini podem ficar juntos e, a caminho do 
funeral (em outra cena clássica do filme) não conseguem conter o desejo e começam a 
se acariciar no carro. Como faz quase sempre, Favio pula os procedimentos intermédios 
e, sem aproximações prévias, a paixão entre eles parece explodir. Favio filma o casal num 
plano que dura quase três minutos, de dentro do carro, com a câmera baixa, mais perto 
das mãos e das pernas (onde acontece a ação) do que de seus rostos. No contexto da 
timidez de ambos e da confusão sexual reinante, apoiados pela trilha sonora que deixa 
ouvir a respiração entrecortada dele e os suspiros dela, o simples fato dela pegar na mão 
dele e colocá-la sobre a própria perna assume a forma de um ato sexual incrivelmente 
provocador.

Como em El romance del Aniceto y la Francisca, a felicidade aqui dura pouco tempo. 
Ou pelo menos é pouca a felicidade que o filme mostra. Quando os personagens rea-
parecem (supomos, pelo cabelo mais comprido e os bigodes do senhor Fernández, que 

passou algum tempo), ele depende agora da mulher, que manda sobre ele e lhe dá ordens 
como fazia Dom Vila. Na verdade, o breve diálogo que escutamos entre eles é quase 
idêntico a um diálogo prévio entre os dois homens, no começo do filme. Não querendo 
viver mais anos desse jeito, mas sem saber como resolver a situação, Fernández opta por 
uma solução drástica: acabar com a vida dos dois.

O último plano do filme dura também quase três minutos, e sai do subsolo da 
serralheria, onde ambos jantam a sopa envenenada, para a loja e daí para o exterior, 
até se perder nas ruas da cidade, se afastando daquele lugar amaldiçoado. Para além 
da acrobacia técnica necessária para conseguir o plano naquela época —um balé bem 
caseiro que incluiu um operador de câmera montado numa cadeira, depois num carro e 
finalmente na traseira de um automóvel— o encerramento vai da escuridão para a luz, 
criando um contraste, mais uma vez, entre a aparência aprazível do local e os segredos 
escondidos dentro dos lares. 

MÚSICA E POLÍTICA

Os filmes de Leonardo Favio tiveram ampla repercussão entre a cinefilia, mas não foram 
grandes sucessos em termos de público. O realizador, que precisava de dinheiro, come-
çou a tentar a sorte compondo músicas. Em várias entrevistas ele conta que, durante a 
rodagem de El dependiente, começou a compor (nos tempos de folga entre filmagem e 
filmagem) a canção que rapidamente faria dele um músico de sucesso, primeiro na Ar-
gentina e depois em toda América Latina, intitulada Fuiste mía un verano. A música foi 
um sucesso descomunal em 1969.

Com ajuda da sua voz grave e do seu aspecto de galã, Favio foi logo consagrado pelas 
suas músicas românticas em que demonstrava, mais uma vez, o seu grande talento narra-
tivo para contar pequenas anedotas: encontros e desencontros amorosos. Músicas simples e 
épicas ao mesmo tempo, como Ella ya me olvidó, Ding Dong, son las cosas del amor, No me 
importa que diga la gente, Quiero aprender de memoria ou O quizás simplemente le regale una 
rosa, dentre muitas outras, tornaram Favio um dos cantores mais vendidos do continente. 
Seu primeiro disco, Fuiste mía un verano, chegou a vender dois milhões de cópias.

Paralelamente, e aproveitando essa popularidade musical, Favio começou a fazer 
turnês pela Argentina e pouco tempo depois voltou ao cinema, mas somente como ator 
de filmes musicais que não costumavam ser mais do que uma série de atuações ligadas 
entre si por uma história bem simples, num formato de semidocumentário herdado de 
A Hard Day’s Night, de Richard Lester e The Beatles. Em 1969, Eduardo Calcagno estreou 
Fuiste mía un verano e, dois anos mais tarde, Emilio Vieyra estreou Simplemente una rosa. 
Mas, como fica claro na cena da entrevista coletiva no começo de Fuiste mía un verano, 
o verdadeiro interesse de Favio era o cinema. No filme —curiosamente bastante focado 
nos problemas de saúde do protagonista— também fica evidente que Favio não parecia 
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estar curtindo muito a experiência musical. Naquela época, a imprensa começava a falar 
da vida pessoal dele, principalmente do aspecto romântico. No filme, a mulher de Favio, 
Carola, aparece como ela mesma.

A carreira de Favio na música desenvolveu-se principalmente entre 1969 e 1971. 
Somente depois, quando a ditadura militar da Argentina não lhe permitia rodar filmes, 
Favio voltou à música e às turnês. Embora sendo conhecido em grande parte do mundo 
de língua castelhana pela música, para Favio a música foi sempre um trabalho necessário 
para ganhar dinheiro quando ele não podia, por qualquer motivo, fazer cinema. O pró-
prio realizador contou, mais de uma vez, que chegou a ganhar muitíssimo dinheiro com a 
música (30 mil dólares por dia), mas que nunca foi muito bom para cuidar desse dinheiro.

Ele sempre quis voltar ao cinema, mas, cansado das dificuldades de produzir cada 
um dos seus filmes e do pouco sucesso que eles atingiam (no final da década de sessenta, 
segundo confessou, ele chegou a tentar o suicídio tomando comprimidos), o seu primei-
ro impulso foi tentar trazer a sua estética cinematográfica a linguagens mais acessíveis 
e potencialmente populares. As transformações da sua abordagem estética do cinema 
depois da “trilogia dos sessenta” tiveram a ver com essa necessidade, mas também com as 
mudanças políticas da época, em que esteve visivelmente envolvido.

Peronista de toda a vida, no começo dos anos setenta, Favio foi ficando cada vez 
mais entrosado com a política, e usou o peso da sua figura pública para apoiar o Opera-
tivo Retorno, que exigia a volta à Argentina do general  Juan Domingo Perón, banido 
em 1955 e exilado na Espanha. Favio conduziu o ato na ocasião da volta de Perón, que 
concluiu com o trágico Massacre de Ezeiza, em 20 de junho de 1973, quando facções 
peronistas, que se enfretaram pelo controle do palco oficial, provocaram dezenas de 
mortos, centenas de feridos e caos entre um milhão de pessoas reunidas.

Finalmente, o dinheiro ganho com a música permitiu a Favio voltar ao cinema 
depois de vários projetos frustrados, como, por exemplo, uma biografia do militante 
anarquista ítalo-argentino Severino Di Giovanni; e até alguns projetos ambiciosos sobre 
Simón Bolívar e... Jesus Cristo, também frustrados. A volta dele ao cinema, porém, so-
mente seria possível graças a um projeto que surgiu quase por acaso.

No final dos anos sessenta, a Argentina vivia uma volta ao nacionalismo que, no 
âmbito cultural, ficava evidente pelo retorno da música folclórica e, no cinema, pelo 
sucesso de filmes históricos, centrados em figuras e fatos do século XIX. Filmes como 
Martín Fierro (1968) e Güemes, la tierra en armas (1971), de Leopoldo Torre Nilsson, 
Don Segundo Sombra (1969) e Juan Manuel de Rosas (1971), de Manuel Antín, Argentino 
hasta la muerte (1971), de Fernando Ayala, e Los hijos de Fierro (1975), de Fernando 
Solanas, são exemplos claros desse processo.

Não obstante, se a maioria dos filmes do ciclo não apresentava grandes desafios esté-
ticos (tratava-se de visões formalmente corretas e um tanto acadêmicas da história oficial), 
o filme de Solanas vem de uma outra tradição: a do Terceiro Cinema, que viria trans-
formar radicalmente a história do cinema nacional (e latino-americano). Os cinco anos 

que se passaram entre El dependiente (1968) e Juan Moreira (1973), que Favio dedicou 
principalmente à música, foram anos politicamente densos e complexos, tanto na Argen-
tina quanto no resto do mundo. E essas mudanças se espelharam claramente no cinema.

No fim da década de sessenta tinha surgido na Argentina o chamado Grupo Cine 
Liberación, cujos nomes mais célebres foram Fernando Solanas e Octavio Getino, e 
cujo filme-manifesto foi La hora de los hornos, um longo e mutante documentário de 
militância, que discutia a própria forma cinematográfica: não somente a do cinema co-
mercial, mas a do “cinema de autor”, que os autores consideravam burguês, e reprodutor 
do sistema capitalista  industrial. De várias maneiras, e através de diversas estéticas, essas 
propostas cinematográficas “revolucionárias” espalharam-se (através da obra de diretores 
como Glauber Rocha, Jorge Sanjinés, Miguel Littin e Tomás Gutiérrez Alea, entre outros) 
por toda a América Latina.

Mas Favio, assim como manteve a independência em relação com os autores da 
Nova Onda do cinema argentino da primeira parte da década de sessenta (diretores 
influenciados pela Nouvelle Vague francesa, como David José Kohon, Rodolfo Kuhn, 
Manuel Antín, Ricardo Becher e, até certo ponto, Lautaro Murúa e José Martínez Suá-
rez), também não conseguiu se incluir em nenhum dos bandos dessa dicotomia entre 
o cinema tradicional e o cinema revolucionário que dividia as águas no início dos anos 
setenta. Para além das mudanças “internas” que sofreu, o cinema de Favio sempre pare-
ceu seguir uma lógica própria e pessoal.

A DÉCADA DE SETENTA

JUAN MOREIRA (1973)

Juan Moreira é um personagem lendario do século XIX, um gaúcho rebelde e valentão  
foragido após uma série de brigas confusas que o levou a ter que enfrentar as autori-
dades. Seu mito cresceu com uma peça folhetinesca, um número de circo, e incontáveis 
representações teatrais. Era um personagem perfeito para o tipo de cinema que fazia 
sucesso naquele momento. Favio, que vinha de vários projetos frustrados, propôs esse 
projeto ao produtor Fernando Ayala, e acabou investindo todas as suas poupanças na 
empreitada.

Fanático do cinema de Akira Kurosawa, Favio tinha a ideia doida de chamar o ator 
japonês Toshiro Mifune para protagonizar Juan Moreira, mas o projeto não prosperou. 
Após vários anos de progressos e retrocessos, finalmente foi possível rodar o filme —na 
cidade de Lobos, onde o personagem real morreu— em 1972. O protagonista foi uma 
das figuras argentinas da época: Rodolfo Bebán.

Costuma-se pensar que esse filme modificou radicalmente a forma de fazer cinema 
de Favio, mas quem fizer uma revisão do filme irá compreender que as mudanças não fo-
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ram tantas nem tão drásticas. Sim: o cinema de Favio agora é a cores, tem uma produção 
importante e muitos personagens. Também é verdade que o filme avança, narrativamente, 
com um maior número de acontecimentos e situações. Mas há alguma coisa essencial na 
mise-en-scène do realizador que permanece quase inalterável.

A marca épica de Juan Moreira fica clara com a música original composta para o fil-
me, que acompanha os títulos: seu tom entre romântico e solene lembra as melodias que 
costumavam acompanhar os spaghetti westerns italianos. Os primeiros planos do filme, 
porém, fazem a gente voltar às construções típicas de Favio: um plano zenital do túmulo 
de Moreira e um primeiro plano despojado da viúva e da longa caminhada dela entre as 
pessoas, com um movimento idêntico ao de certos planos de El romance del Aniceto y la 
Francisca. Daí, Favio faz um corte —mais uma vez sem mediações, a não ser umas vozes 
ameaçadoras— para o caos produzido por uma demonstração contra os militares assassinos 
de Moreira no próprio funeral. Como em seus filmes anteriores, também aqui a “narração” 
dessa bagunça é imersiva e caótica, editada sem nenhum tipo de organização espaço-temporal. 
E, ao nos apresentar Moreira, Favio volta à stasis absoluta: ele é o homem que espera.

É aí que o conflito inicial é proposto: Moreira exige um dinheiro que Sardetti, 
dono de uma loja da cidade, está devendo. E as autoridades estão ali para proteger Sar-
detti. O conflito é proposto com um plano quase fixo de 90 segundos, rodado desde um 
outro quarto e com a metade da tela escurecida por uma parede. A discussão acaba com 
Moreira apanhando e sendo preso. Mas, tão logo é liberado, o gaúcho se vinga: mata  
Sardetti a sangue frio e depois tem que fugir. A escritura cinematográfica dessas cenas se-
gue o já clássico sistema de Favio, que costuma passar de planos longos e tempos mortos 
para irrupções de violência narradas com cortes brutais. Trata-se de um ritmo talvez um 
pouco duro, que funciona de acordo com sua própria lógica, e até com um certo rigor 
interno: conseguimos perceber que, no cinema de Favio, a melodia audiovisual é essa, e 
condicionamo-nos para essa expectativa.

Moreira se despede e foge para ficar algum tempo com um grupo de índios que o 
acolhe e lhe permite refletir —com voz em off e na forma de versos— sobre a marginação 
dos povos originários. Como Aniceto em sua casinha, Moreira passa dias e noites quase 
escondido numa pequena cabana, dormindo com um cachorro ao lado. É na sequência 
seguinte que Favio enfrenta um desafio inédito até aquele momento em seu cinema. 
Num bar, a tensão começa a crescer com a chegada de Juan Córdoba, um guapo mitrista 
(seguidor político do Partido Nacionalista de Bartolomé Mitre), à balada. Numa cena de 
suspense que envolve diversos personagens, Favio passa do zoom para uma câmera zeni-
tal, movimentos laterais e cortes cruzados, que conseguem transmitir a sensação caótica 
do momento de uma maneira pouco canônica. Fora de seu elemento, Favio parece expe-
rimentar com diversas formas de montagem numa cena (o zoom out que vai de um rosto 
para um plano geral é sua opção mais frequente), e aquilo que ele transmite, finalmente 
tem a mesma lógica de todas as cenas “fortes” do seu cinema: predominam a sensação e a 
emoção, ao invés da “legibilidade” e da coerência espacial.

A cena acaba com outro assassinato e mais uma fuga de Moreira, agora confrontando 
com os líderes políticos da região4. Esse crime coloca ele, casualmente, num dos lados da 
disputa política da época entre os grupos liderados por Mitre e Adolfo Alsina. Mas o mais 
importante é o nascimento do mito de Juan Moreira, transformado em relatos orais que 
passam de uma cidade para outra conforme o homem foge a cavalo pela pampa afora.

Moreira, um alcoólatra capaz de enfiar a faca em qualquer pessoa por qualquer bes-
teira, continua assassinando e passa a ser ferozmente perseguido. Na primeira elipse da 
carreira de Favio (recurso ideal para um narrador como ele, que evita o uso de transições), 
vemos Moreira cometendo uma série de crimes enquanto as autoridades vigiam ele. A 
elipse, nome da sucessão rápida de cenas breves que concatenam vários eventos ao longo 
do tempo, é um recurso que Favio irá utilizar várias vezes em seu cinema (especialmente 
em Gatica, el “Mono”): uma espécie de apoteose da ação sintética.

Uma das diferenças importantes em comparação com o cinema prévio de Favio 
encontra-se no nível do episódico. Se anteriormente o sistema narrativo voltava muitas 
vezes a situações e cenários semelhantes, em Juan Moreira o sistema cria figuras reitera-
das e fatos novos. Algumas figuras repetidas, como a facada e as viagens a cavalo ao cair 
da noite, misturam-se com um movimento de personagens mais generoso. Moreira volta 
à sua cidade três anos depois, mata o tenente, lhe prometem a absolvição de seus crimes 
em troca do seu apoio político (líderes como Moreira eram muito úteis para conseguir 
votos naquelas épocas de enormes fraudes eleitorais) e depois encontramos ele, já bem 
vestido e penteado, como guarda-costas de Mariano Acosta, governador da província de 
Buenos Aires e membro do Partido Autonomista dirigido por Alsina.

Na festa que o pessoal de Acosta organiza para conseguir votos, Favio aciona pela 
primeira vez os mecanismos do suspense tradicional. Entre mágicos, equilibristas e ani-
mais amestrados (uma debilidade de Favio desde a juventude), dois inimigos de Moreira 
surgem no meio das pessoas, procurando o gaúcho —agora “decente”— para se vinga-
rem da morte do mitrista Córdoba. Assim, enquanto as pessoas aproveitam essa festa 
interiorana, a narrativa segue um outro curso que acaba em caos.

Uma curiosidade do cinema de Favio é essa mistura esquisita que surge nas cenas 
românticas dele, que apresentam um forte grau de timidez, quase de pacatez. Em El ro-
mance del Aniceto y la Francisca, essa dualidade manifesta-se na forma um tanto quanto 
adolescente em que Aniceto se relaciona com Francisca e no relacionamento mais adulto 
com Lucia. Em El dependiente, o relacionamento de Fernández e Plasini ocorre em cená-
rios densos, mas as conversas amorosas entre eles são quase infantis. E essa dualidade 
fica evidente no fim do filme, onde uma simples mão sobre uma perna parece o cúmulo 
do êxtase sexual. Em Juan Moreira, o protagonista tem um relacionamento com uma 
prostituta, mas quando chega a hora de uma declaração romântica, o duro protagonista 

4 Em espanhol, puntero político: líder do bairro popular; dirigente do bairro com peso próprio de acordo com a quantidade 
de votos com que pode contribuir para um determinado candidato.
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Edgardo Nieva - Gatica, “el Mono” (1993)
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fica infantilizado até no tom da voz. “Eu tô gostando muito de você, e isso não é bom”, 
diz, feito uma criança fascinada.

As cenas seguintes podem ser incluídas entre as mais classicamente elegantes que 
Favio rodou. Na despedida do doutor Acosta, a sua encomenda de matar Marañón e a 
tentativa frustrada de assassinato, há uma utilização quase preciosista da profundidade de 
campo, com um uso notável dos espaços e da composição do quadro. Moreira é grave-
mente ferido (o sangue, como em todo o filme, tem uma cor exagerada) e na seguinte cena 
ele aparece quase como um ícone religioso, um Cristo ferido com uma coroa na cabeça.

Juan Moreira tem também um forte lado onírico, narrado num estilo que Favio de-
pois irá explorar com maior profundidade em Nazareno Cruz y el lobo: Moreira sonha 
que encontra com a Morte e diz a ela que tem medo de morrer, para depois tentar 
matá-la sem sucesso. Numa cena que parece mais uma piada do que uma citação de Det 
sjunde inseglet (O sétimo selo), de Ingmar Bergman (ou, diretamente, do Fausto), Moreira 
joga truco —um jogo popular na Argentina— com a Morte e ganha, conseguindo dessa 
maneira fugir dela, mas perde o filho no enfrentamento místico. Já não há forma de 
voltar atrás. O enterro de Angelito é outra cena belamente realizada.

Decepcionado por não conseguir a absolvição, Moreira muda e resolve oferecer o seu 
apoio a Marañón, Mitre e ao Partido Nacionalista. A música de um cantor que critica o 
engano de Moreira (chamando ele de camaleão), mais do que ofendê-lo, parece confrontá-lo 
com suas próprias contradições. Favio, percebendo que a situação diminui o seu persona-
gem, filma a cena desde cima, como se ele estivesse sendo julgado num tribunal divino.

Quando a história chega na metade, o filme adquire as dimensões de um western 
(mais próximo do violento e grotesco spaghetti western italiano do que da versão de 
Hollywood), e Favio consegue uma coisa inédita em seu cinema: construir uma história 
a partir de uma série de sucessos progressivamente acionados, levando os personagens de 
um episódio para outro através de peripécias narrativas. Sem perder o cuidado com a com-
posição das cenas, o filme propõe um ritmo inédito na produção de Favio até esse momento.

As eleições funcionam como um circo de votos abertos e públicos que Favio narra 
mediante uma longa concatenação de rostos e vozes fora de quadro, enquanto a tensão 
cresce entre os representantes dos dois partidos, até acabar numa briga em que Moreira 
sai vencedor. Mas o partido perde a eleição e Marañón é imediatamente procurado para 
entregar o gaúcho às autoridades.

A sorte está lançada, e Moreira (que jamais se entregaria) não parece ter escapatória. 
O seu amigo, “el Cuerudo” Segundo, denuncia ele, e pouco tempo depois a polícia 
encontra ele em Lobos. Encurralado, Moreira sabe que chegou o fim. Sem outra alter-
nativa, ataca os homens que vigiam ele, num intenso e demorado plano filmado com a 
câmera na mão, que mostra ele fugindo, ferido, atravessando entre dúzias de inimigos 
que não conseguem vencê-lo. Finalmente, matam Moreira quando ele tenta fugir pu-
lando um muro. Épica gauchesca  pura, com o leitmotiv musical entrando com toda a 
orquestração e gritos que lembram o final violento de El romance del Aniceto y la Fran-

cisca, Juan Moreira acaba com o herói caindo, mas em pé, transformado em mito para 
além das suas próprias contradições.

Estreado em maio de 1973, pouco antes da volta do general Perón à Argentina e 
no auge da mística peronista, Juan Moreira teve um público de mais de 2,5 milhões de 
espectadores nos cinemas e acabou sendo o filme local mais visto da história até aquele 
momento. Foi a consagração popular de Favio, fora do terreno da música. Em pleno 
governo de Perón, começaria a sua fase de herói nacional.

NAZARENO CRUZ Y EL LOBO (1975)

O maior sucesso da carreira de Favio —e seu filme mais difícil de analisar— viria depois. 
Nazareno Cruz y el lobo, estreado em 5 de junho de 1975, surge de um radioteatro escrito 
por Juan Carlos Chiappe e baseado no mito do lobisomem: o sétimo filho homem que, du-
rante as noites de lua cheia, vira lobo. Favio, mais uma vez, trabalha sobre um roteiro escrito 
pelo seu irmão Zuhair Jury e adapta a lenda a um tempo e um lugar fantásticos, uma mistu-
ra entre uma cidade do interior profundo da Argentina e uma aldeia da Idade Média. O filme 
combina o folhetim e a fábula, o conto de fadas trágico e a história de conotações bíblicas.

Com uma voz em off ainda mais frequente do que nos filmes anteriores, Favio pa-
rece deixar correr sem limites seus mais célebres recursos formais, até criar uma estética 
que somente poderia ser definida como kitsch: barroca, desfasada, afastada de qualquer 
realismo. Imagens superpostas, câmeras lentas e uma musicalização quase permanente 
somam-se ao fato de que Favio trabalha aqui —mais do que nos seus filmes prévios— 
sobre uma ideia do amor que vai para além do brega até se tornar uma celebração quase 
coreográfica do romance como êxtase.

Esse “conto que o meu avô contou pra mim e que eu conto pra vocês tal e como 
ele me contou” parte da ameaça de uma bruxa que diz a um homem: “Não deixe a sua 
mulher parir”. Mas o homem morre com os seis filhos num episódio trágico, e Nazareno 
(Juan José Camero) nasce, o sétimo filho homem. A profecia, porém, não parece estar se 
cumprindo, e Nazareno cresce sem nada acontecer nas noites de lua cheia. Não somente 
isso: ele acaba sendo também uma pessoa muito querida na cidade. Mas tudo muda 
quando ele conhece Griselda.

Nazareno fica apaixonado à primeira vista por essa garota loira e bonita, numa 
cena em que o filme entra em cheio no universo folhetinesco: planos e mais planos 
de Griselda com o cabelo ao vento, enquanto a câmera gira de um lado para o outro, 
extasiada pela descoberta. A música (composta por Juan García Caffi e Jorge Candía, 
que acabou sendo um sucesso de popularidade na época) faz aumentar ainda mais a 
intenção de transmitir a ideia do amor como uma descoberta sublime. Numa sequência 
de montagem muito comentada na época, Nazareno e Griselda beijam-se e fazem sexo 
nus debaixo d’água, concretizando assim o romance.
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Diante dessa longa sequência romântica, é curioso ver como o diretor da rigorosa e 
seca Crónica de un niño solo chegou à compreensão oposta do cinema: do minimalismo 
até o operístico, do tom baixo, seco e realista até o excesso na atuação e na encenação. 
Talvez a única forma de analisar essas mudanças seja entendê-las como um movimento 
lento, mas constante, que vai se afastando das referências realistas para ir de encontro a 
um formalismo cada vez mais estilizado. Como se o cinema de Favio fosse perdendo aos 
poucos a conexão com o mundo real para atuar no terreno do sentimento e da emoção, 
com os subsequentes excessos estéticos.

No início dos anos setenta, esse tipo de estética excessiva estava no auge —basta 
lembrar do cinema de Ken Russel, Franco Zeffirelli, ou da própria imagem do rock 
sinfônico/progressivo da época— e, em consequência, é lógico também pensar em Naza-
reno Cruz y el lobo como a adaptação pessoal de uma estética circundante e não como um 
objeto fora de época e de sistema, como se costuma fazer quando esse filme é analisado.

Na cena mais tipicamente “Favio” do filme, vemos aparecer o Diabo para anunciar 
a Nazareno que a maldição vai cair sobre ele, e que o causante da sua transformação em 
lobisomem vai ser o amor dele por Griselda. Nazareno, descrente, ri. Então o Diabo pro-
põe um pacto: largar a mulher em troca de uma grande quantidade de ouro e dinheiro 
que ele faz surgir do nada. Mas Nazareno não aceita, e vai de encontro à tragédia.

Desesperado, Nazareno fala com a mãe, com a Lechiguana e finalmente com Grisel-
da sobre o seu destino noturno e, numa cena de beijos apoteótica na margem do rio, fica 
sabendo que a moça está grávida de um filho seu. Esteticamente, o filme ataca por todas 
as frentes: cortes bruscos, reiterações, falsos raccords e musicalização excessiva. Não parece 
haver outro método além do excesso e da combustão espontânea de elementos.

De noite vai se produzir a mutação temida e, com Nazareno transformado em 
lobo, o filme dá um pulo definitivo em direção a um território operístico, perdendo 
relação com o tempo e o espaço físico. Primeiro, Nazareno mata um pastor (uma se-
quência de suspense entre bichos e homens que é uma das melhores partes do filme) e, 
depois disso, os habitantes da cidade, em massa, perseguem ele. A seguir o filme relata 
mais do que nada uma série de perseguições que ocorrem num não-lugar cheio —ao 
mesmo tempo— de neve, folhas ao vento, chuva, gritos e uma ária do Rigoletto, de 
Verdi, acompanhada de gritos constantes, choros e latidos dos animais.

Num certo sentido, Nazareno Cruz y el lobo é um filme mais parecido com a “tri-
logia dos sessenta” do que com Juan Moreira, aparentemente mais próximo, pois narra 
poucos acontecimentos. Mas, diferentemente da quietude clássica do primeiro cinema 
de Favio, aqui um movimento constante acompanha a tensão. A cena em que o pai de 
Griselda (Lautaro Murúa) protege a moça dos ataques, e pede ajuda em câmera lenta,  
quase que pertence a um relato bíblico (ou a uma ópera), sustentada pela virulência dos 
gritos e o vento opressivo.

Quando o dia nasce e Nazareno, ferido, recupera a forma humana, o filme apresen-
ta uma das sequências mais estranhas. Nazareno cai num poço onde uma bruxa, capaz 

de assumir a forma de diversos animais, conduz ele através da água até uma caverna 
subterrânea. Ali, eles entram numa espécie de Inferno, onde o Diabo, várias bruxas e 
múltiplos personagens (gaúchos tocando o violão, um casal fazendo sexo, homens pes-
cando) esperam ele, entre canções e feitiços pronunciados em quechua e latim.

Nesse lugar —chamado Salamanca em algumas lendas folclóricas—, o Diabo pede 
a Nazareno que advogue por ele diante de Deus. Favio mistura, mais uma vez, o cenário 
próprio de um drama bíblico com uma fala quase coloquial, conferindo à sequência inteira 
um tom estranho, melodramático e humorístico. A confissão de cansaço do Diabo e o 
olhar compreensivo de Nazareno fazem o filme dar uma reviravolta cheia de intriga.

No seguinte pôr do sol, a tragédia acontece. Nazareno vira lobo, Griselda en-
contra com ele, um homem atira e mata ela por engano. Atordoado, o pai de Griselda 
mata Nazareno, que agora tem novamente a forma humana. Ambos morrem abraçados, 
flutuando no ar, enquanto escuta-se a voz do Diabo pedindo a Nazareno que advogue por 
ele diante de Deus. O leitmotiv musical faz uma entrada potente e o filme acaba  —como 
Juan Moreira— com a imagem recortada da morte, suspensa e congelada. 

Aprofundando a pesquisa sobre os mitos populares, Favio cria, com Nazareno y el 
lobo, a sua obra mais excessiva, alimentada com tradições índias, sincretismo religioso 
latino-americano, e essa vertente folclórica do fantástico que é o realismo mágico. O 
filme foi um enorme sucesso em termos de público e até hoje continua sendo o filme 
argentino mais assistido da história com mais de 3,5 milhões de espectadores.

SOÑAR, SOÑAR (1976)

Esse filme, quase uma raridade na filmografia de Favio, tem duas características que o 
diferenciam do resto de sua obra. Por um lado, trata-se, antes de mais nada, de uma co-
média, um gênero que Favio nunca tinha trabalhado. E, por outro lado, foi o seu único 
grande fracasso comercial. O filme estreou em 1976, quando a ditadura tomava o poder 
na Argentina, e foi o último que Favio rodou, até 1993, quando ele fez Gatica, “ el Mono”.

Com o passar do tempo, Soñar, soñar tornou-se um filme de culto, e hoje é, para 
uma boa parte da crítica, o filme favorito do realizador. Ele começa com o encontro 
entre duas pessoas muito diferentes: Mario, "o Rulo" (o cantor Gian Franco Pagliaro), 
um entertainer que vive de fazer shows e paródias em cidades pequenas, e Charlie 
(o boxeador Carlos Monzón), um jovem que mora numa das pequenas cidades por onde 
Mario passa, e  que, segundo ele, é idêntico a Charles Bronson.

Charlie fica fascinado com Mario e adota ele como uma espécie de pai substituto. Co-
meça a fazer parcerias com ele nos shows locais e aceita o seu conselho de ir tentar a sorte 
“na grande cidade”. “Como é que a gente tem que ser para fazer isso? Para virar artista?” 
pergunta ele, inocentemente. “Precisa ir para Buenos Aires”, responde Mario. Charlie o 
convida para passar a noite em casa e começa, assim, essa singular história de amizade.
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A proposta estética desse filme é mais clássica e menos disruptiva, se comparada 
aos outros filmes de Favio: planos compridos e muito controlados, travellings elegantes 
e enquadramentos elaborados. Mas o universo de Favio aparece logo de entrada, não 
somente no tipo de personagens, no mundo e na proposta temática do filme; também 
em certos detalhes da mise-en-scéne, como o uso da música e um estilo de atuação e de 
diálogos profundamente idiossincrático.

Soñar, soñar é a história de dois fracassados comoventes, cujos sonhos de glória vão 
de encontro à realidade cinza e às suas próprias limitações. Rulo conta a Charlie a his-
tória de Polvorita, um anão, seu parceiro, com quem trabalhava como falso ventríloquo 
(ele aparece num breve flashback) e que não atua mais com ele. Fica aí proposto o estra-
nho triângulo amoroso do filme. “Ele cresceu demais, quando experimentou o sucesso, 
cresceu demais”, diz Mario. O diálogo que acontece entre esses dois homens com bobes 
na cabeça é de uma ternura inusitada, e um tom quase naïf próximo da comédia, sem 
chegar a ser comédia propriamente.

Muito ligado à mãe dele, que morreu pouco tempo antes (Favio recupera o perso-
nagem da mãe através de uns sonhos engraçados, em que ela fala sobre túmulo), Carlos é 
um jovem inocente e simples, iludido com a vida que Mario promete. “Vou para Buenos 
Aires, trabalhar como artista”, diz Carlos para todo mundo, mostrando o cabelo enrola-
do aos vizinhos, que olham ele com espanto. O tímido funcionário da municipalidade 
(que recebe “dois ternos por ano” e uma “bicicleta emprestada”) acaba se tornando, 
assim, uma celebridade local.

Uma espécie de doce inocência, que acaba viciando a gente, atravessa o filme. 
Charlie sofre por causa da mãe morta e porque precisa dizer adeus à cidade. Com o cho-
ro fácil (Monzón era um mal ator e seu trabalho de caracterização é encantadoramente 
terrível), Charlie pensa que Mario largou ele e corre para encontrar com ele estação do 
trem. Viajam juntos para Buenos Aires, ensaiando as rotinas e, quando chegam na cida-
de, ficam hospedados numa pensão.

Favio mostra a chegada deles à cidade num plano sequência, que vai de uma aveni-
da até o interior do pequeno quarto onde os dois moram, e onde Charlie, doente, está 
deitado. Estamos já no mundo dos artistas de variedade: cantores, imitadores, dança-
rinos, personagens de circo (trapezistas, mulheres barbadas, halterofilistas, patinadores, 
mágicos e anões) que Favio mostra num longo travelling que exigiu uma complica-
díssima coordenação. Não precisamos esperar muito para ver o show: Mario cobre os 
olhos de Charlie e mostra ao público objetos que o parceiro deve adivinhar (está tudo 
previamente ensaiado), mas Charlie não consegue lembrar de nada, e o show fracassa.

O relacionamento complica. Mario sente saudades do antigo parceiro (o anão) e  
Charlie fica ciumento. Quase como um casal com problemas —ou uma amante despei-
tada—, Carlos sofre quando Mario o ignora. Sem dinheiro para se sustentar, Mario rou-
ba a carteira de uma mulher num balneário e é perseguido pelos banhistas. Ele consegue 
fugir, mas Carlos, que está dormindo na praia, é atacado. Quando volta ao quarto onde 

moram, resolve deixar Mario. Num longo plano —e enquanto Mario come frango com 
as mãos—, Carlos junta os seus pertences e vai embora.

Reconciliados por uma mulher (que eles olham, encantados, de longe), ambos 
tem uma audição para atuar num filme em que somente Carlos é aceito. Para Mario, 
aquilo é uma repetição da história do anão: é o outro que atinge o sucesso, nunca ele. 
Mas Carlos precisa dele como treinador e aí surge a cena mais lembrada do filme (rodada 
no estilo mais livre de Favio), em que Mario repete uma e outra vez a frase que Carlos 
deve falar no filme, e que acaba esquecendo: “Antes morto que vencido”. A frase, que 
ele grita de uma sacada, parece uma declaração de princípios do artista nómade, que é 
também o próprio Favio.

Durante a filmagem num campo, Carlos fica nervoso, se recusa a montar um cava-
lo e foge, perseguido pela equipe do filme. É evidente que ele não tem nenhum talento. 
“Ele é uma criança”, explica Mario aos produtores. Favio organiza a cena como uma 
comédia absurda, com a equipe perseguindo esse homem, que foge pelo campo. Não há 
sorte: Charlie não quer montar o cavalo. Ele não irá atuar no filme.

Finalmente, numa viagem de ônibus pelo centro, Rulo reconhece Carmen, que, 
apesar do nome de mulher (um detalhe que cria uma confusão engraçada), é o próprio 
anão que costumava ser o seu parceiro. Rulo marca um encontro com ele num bar, e 
tenta convencê-lo de retomar a parceria. Aí o espectador descobre uma coisa que suspei-
tava desde o princípio: o comportamento de Mario é questionável. O anão conta que foi 
vendido a um circo por Mario, que precisava pagar uma dívida de jogo; foi esse, e não 
outro, o motivo da separação.

A cena é uma das melhores do filme, e vai da ternura e do carinho às misérias desses 
personagens fracassados que querem “sair de uma situação ruim” e não conseguem.
Mario tenta, mais uma vez, roubar uma carteira dentro de um ônibus. Ambos acabam 
sendo presos. Aí, finalmente, Charlie consegue lembrar dos objetos que precisava adivi-
nhar com os olhos cobertos e, retomando o espetáculo, os dois acabam sendo as estrelas 
da prisão.

Soñar, soñar é uma comédia inocente sobre um submundo oculto e é também uma 
história sobre a amizade masculina: “¿Você gosta de mim?” é uma pergunta que muitos 
personagens masculinos de Favio fazem a seus amigos em vários filmes do realizador. 
Aqui, essa pergunta procura uma resposta ao longo do filme todo.

OS ANOS NOVENTA

GATICA, “EL MONO” (1993)

Pouco tempo depois do golpe militar e após o fracasso de bilheteria de Soñar, soñar, Favio 
resolveu fazer uma turnê como músico pela América Latina. Uma boa parte dos quinze 
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anos seguintes ele se dedicou principalmente a isso. Sem conseguir financiamento na 
Argentina para filmar (mesmo sendo capaz de entrar e sair do país, ele estava sob a censura 
das autoridades), as apresentações ao vivo foram o seu sustento durante essa fase. Ele morou 
a maior parte do tempo no México e na Colômbia e só no final dos anos oitenta começou 
a trabalhar no projeto que levaria ao cinema a vida do mítico boxeador José María Gatica.

Um filme caro, que Favio tencionava realizar desde a década de setenta (mas que ti-
nha deixado de lado por conta das complicações específicas do projeto, preferindo se de-
dicar ao pequeno Soñar, soñar), Gatica, “el Mono” é o seu filme mais ambicioso. Baseado 
na vida do boxeador, que foi uma grande estrela durante os dois primeiros períodos do 
governo de Perón (1946 e 1955), Favio conta uma espécie de história nacional através de 
várias décadas do século XX, que acompanha desde primórdios, o sucesso, a consagração, 
até a marginação dessa figura pública que —de acordo com a série de metáforas que o 
filme descreve— poderia representar aquilo que Favio gostava de chamar “o povo”.

Gatica (apelidado “el Mono”, coisa que ele não suportava) é a história de um me-
nino que chega a Buenos Aires e que, junto com seu amigo o Ruso, entra no mundo do 
boxe amador. Como Soñar, soñar, esse filme conta também a história de uma amizade 
entre duas pessoas que chegam à cidade grande e que devem lidar com as misérias que as 
cercam e com as suas próprias limitações. Como aquele filme, este também conta uma 
história em que o afeto recíproco e a mentira estão muito próximos um do outro.

Com uma duração de quase 140 minutos, Gatica é o filme mais longo de Favio. O 
início lembra o épico Once Upon a Time in America (Era uma vez na América), de Sergio 
Leone, pois mostra a chegada de um trem à cidade, em 1935, com famílias do interior 
do país viajando rumo à capital. Um plano longo e suntuoso abre o filme: entre a nu-
vem de fumaça que o trem deixa, os passageiros descem com as suas pesadas bagagens. 
A câmera se fixa em algumas crianças que estão ali com a mãe e um monte de malas. 
Uma das crianças é o pequeno José.

A cena seguinte mostra Gatica e Ruso como engraxates na entrada de um bordel 
onde mulheres seminuas dançam. Aí começa o relacionamento entre os dois persona-
gens: Gatica é o malandro esperto, que sabe tirar vantagem; já Ruso, mais inocente, 
vive caindo nas ciladas dele. Numa luta de boxe, Ruso é brutalmente golpeado e daí em 
diante será o Mono que vai perseguir o sonho de se tornar campeão. O amigo acompa-
nha ele desde o corner.

Favio resolve mostrar, mediante um recurso fotográfico simples, os progressos de 
Gatica até chegar à sua consagração no box. A cronologia se detém numa data significa-
tiva: o 17 de outubro de 1945, dia do levantamento popular para impedir que o então 
coronel Perón fosse preso pelo governo militar, sequência que Favio mostra no formato 
de um noticiário da época.

O paralelismo entre Gatica e Perón é um eixo fundamental. Eles sentiram uma 
admiração recíproca, e essa devoção custou a carreira do boxeador. “Duas potências se 
cumprimentam” é a frase já célebre que Gatica fala para Perón quando vence o título 

nacional, e o forte paralelismo é reforçado por questões de estilo (confrontador, pouco 
ortodoxo) e pelo apoio popular —e o desprezo pelas classes altas— que ambos conheceram.

Apesar de tratar-se de um filme épico que acompanha a vida inteira do persona-
gem, como é costume em Favio, o argumento não avança seguindo o encadeamento 
clássico de acontecimentos. O diretor prefere passar rapidamente por longos períodos da 
vida de Gatica, parando em momentos específicos para aprofundar neles. Assim, o filme 
tem uma articulação rítmica de avanços velozes e paradas potentes, como se só fosse 
possível estruturar artisticamente o tempo cinematográfico comprimindo e expandido 
o tempo real.

Com música caribenha, Favio inaugura, na cena seguinte, o recurso mais evidente 
em todo o filme: os travellings em volta do ringue, circulando uma e outra vez, como se 
a luta fosse, antes de mais nada, um balé  de corpos em perpétuo movimento. Depois, os 
planos médios são muitas vezes eliminados: do plano geral do ringue passa-se ao plano 
detalhe dos golpes e os rostos ensanguentados, às vezes com o som e a imagem em câme-
ra lenta, criando um efeito de distorção característico do cinema de terror. Ao mesmo 
tempo, na tela aparecem textos com as datas dos combates e os resultados. Outro 
recurso utilizado por Favio são as sequências de montagem que tentam resumir muito 
tempo em apenas alguns segundos. Numa síntese furibunda, ele aparece fazendo sexo 
com uma mulher, dançando num clube e boxeando, tudo numa longa sequência, que 
abrange meses inteiros.

Gatica adulto —interpretado por Edgardo Nieva, um ator que apresenta os excessos 
característicos dos intérpretes de Favio— é um homem irresponsável, permanentemente 
bêbado, que gasta todo o seu dinheiro, admirado e temido; veste um terno branco, 
chapéu e uma flor vermelha na lapela. Tende a repetir uma série de frases clássicas. 
“Para falar com Gatica é preciso pedir audiência” (assim, em terceira pessoa), “Vocês 
me respeitam” e “Mono, seu cu”, em que manifestava o seu desprezo pelo apelido, 
especialmente entre aqueles que ele definia como oligarcas.

 Mesmo com Ruso tentando ser uma espécie de “voz da consciência” (a cena mais 
longa da primeira parte do filme transcorre durante uma noite de bebedeira, que acaba 
com Gatica cantando um tango e se mijando), o boxeador não liga para ele: gasta todo o 
seu dinheiro, some durante dias com mulheres e chega horas atrasado para um combate 
no estádio Luna Park, que acaba perdendo, com a mandíbula fraturada.

Diferentemente da maioria dos filmes prévios de Favio, aqui a mise-en-scène é orga-
nizada de uma maneira mais clássica, e os cortes são mais fluidos. Embora os planos con-
tinuem sendo longos, os ângulos de câmera versáteis, e pouquíssimas vezes seja utilizada 
uma decupagem tradicional (o plano/contraplano quase não existe no cinema de Favio), 
a organização entre os planos é menos idiossincrática do que em outros filmes seus.

Num circo (outro cenário que se repete no cinema de Favio), Gatica conhece a 
garota que atua ali como “mulher bala”. Fascinado, assiste a todas as apresentações 
(a ideia é reforçada através de uma sobreimpressão), e acaba casando com ela. Essa série 
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Hernán Piquín e Natalia Pelayo - Aniceto (2008)

de cenas está organizada quase sem diálogos, montada através do som. Favio faz, assim, 
o resumo de quase dois anos da vida do boxeador. 

A sequência da luta pelo título nacional, máximo sucesso esportivo da carreira de 
Gatica, tem quinze minutos de duração. Com Perón e Evita entre o público, é a aposta 
mais pessoal do filme: o ringue isolado, cercado de fumaça, trilha de música religiosa e a 
câmera rodando em slow motion. Os cortes são exatos e focalizam diretamente o sangue 
abundante no rosto dos protagonistas, enquanto eles se desafiam como inimigos numa 
batalha medieval. A luta é uma abstração gigantesca, que encerra com uma imagem 
clássica: Gatica sangrando, cercado de bandeiras argentinas.

A consagração é também o começo do fim. Numa viagem falida aos Estados Uni-
dos, que ele faz sozinho (sem a mulher, sem o treinador, e sem o amigo Ruso), Gatica 
é nocauteado logo no primeiro assalto. É o começo da queda. Quando volta, parece 

perdido, desorientado: a mulher o larga e ele fica sozinho, chorando pelo cachorro de 
estimação que morreu num acidente. Volta logo ao ringue e às vitórias, mas as coisas já 
não são iguais. A narração continua encadeando elipses e sob esse formato vemos uma 
nova série de brigas e a chegada de seu novo amor. Com ela, inicia um relacionamento 
caótico, passional, excessivo: sexo, festas e brigas. Mas o sucesso desse retorno aos rin-
gues é breve: poucos meses depois, perde mais uma briga, e a partir daí, não há mais 
volta atrás. Até Ruso o abandona.

A doença e a morte de Eva Perón merecem outra longa cena no filme. Com o áudio 
de um discurso que Evita deu já doente, vemos Gatica ir até o hospital para visitá-la, e 
entrar no quarto junto com Perón. Ambos ficam ao lado de sua cama e não conseguem 
dizer quase nada. Ela morre meses depois. O tom dessa cena (desde a encenação até as 
atuações) é quase reverencial; nada nela é descontraido.

As brigas continuam, mas Gatica já não é nem a sombra do que foi. Numa delas, 
ele perde enquanto a mulher dele dá à luz no próprio estádio. O bebê morre no parto 
e a mulher já não quer saber de Gatica. Ruso tenta falar com ele, mas ele não o recebe. 
Finalmente, consegue alcançá-lo na rua e consolá-lo um pouco. Gatica, aos prantos, 
desaba sobre ele todo o seu sofrimento.

Com o golpe de Estado, o governo de Perón cai. Misturando filmagens próprias 
com material de arquivo, Favio usa letterings que contam que Gatica foi proibido de 
boxear oficialmente. “Eu nunca me meti em política: toda a minha vida fui peronista”, 
diz o boxeador, que tenta continuar brigando, mas é preso; quando ele grita “Viva 
Perón, caralho!”, a tela congela, como se o filme fosse acabar aí.

Mas não acaba. Escuta-se a voz de Favio dizendo que essa foi a sua última luta 
como profissional e que, depois, ele “se dedicou a fazer exibições em ringues sombrios do 
interior, espetáculos sangrentos em que devia enfrentar cinco boxeadores por vez”. Ele 
acaba sendo atração num restaurante onde os clientes o cumprimentam e fotografam. 
“Boa noite, bom apetite”, é o mantra que repete sem ênfase, quase como uma condena-
ção. Quando um cliente chega e não para de chamá-lo “Mono”, Gatica tenta conter a 
raiva, mas não consegue e nocauteia o homem.

Seus últimos anos são relembrados com rapidez. Precisando de dinheiro, ele parti-
cipa de combates de luta livre, machuca uma perna e passa a mancar. Conhece uma nova 
mulher e, anos depois, o encontramos “cumprimentando” os clientes num outro bar. 
Aí acontece uma cena esquisita para o esquema do filme. Gatica, “el Mono” é um filme 
em que o personagem não fala muito, a não ser para dizer frases soltas e breves. Não 
obstante, no fim o ouvimos contar uma longa anedota a uns garotos da rua. A câmera 
fica fixa durante muito tempo, enquanto Gatica fala sobre a sua frustração ao conhecer 
uma “mina amargurada” que não quis cumprimentá-lo.

Na saída de um jogo de futebol, Gatica quer subir num ônibus e, pela dificuldade 
com a perna, não consegue pisar direito e cai debaixo das rodas. Um longo plano mos-
tra ele sangrando na rua, enquanto um conhecido procura ajuda sem sucesso. Ele vaio 
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para o hospital, mas não sobrevive. É Ruso, finalmente, quem se despede dele, e esse é 
o relacionamento que Favio comemora no flashback que encerra o filme e que atravessa 
diversas etapas da vida de Gatica. A imagem fica congelada —um recurso já clássico no 
cinema de Favio desde Juan Moreira— sobre Gatica agasalhado pelas bandeiras argenti-
nas, com um tango como fundo musical.

PERÓN, SINFONÍA DEL SENTIMIENTO (1999)

Num certo sentido, Gatica, “el Mono”  pode ser considerado o encerramento da carreira 
cinematográfica de Leonardo Favio. Pelos problemas de saúde evidenciados na última 
década da sua vida, e pelas complicações econômicas para financiar seus filmes mais 
ambiciosos, dentre os projetos que Favio queria realizar na época, foram muito poucos 
os que se materializaram. Ele dedicou uma boa parte da década de noventa à constru-
ção do documentário Perón, sinfonía del sentimiento. Por encomenda do governador da 
província de Buenos Aires, Favio mergulhou nesse filme durante anos. A estreia, que 
aconteceria em 17 de outubro de 1995, para comemorar os 50 anos do chamado Dia da 
Lealtad Peronista, foi adiada em múltiplas ocasiões, e o filme acabou sendo exibido em 
1999, na televisão e com cerca de seis horas de duração.

Dividido em quatro episódios (foi editado em quatro DVDs; nunca foi lançado 
comercialmente no cinema), o filme foi depois “liberado” por Favio e hoje está disponí-
vel online, sem nenhuma restrição. Perón, sinfonía del sentimiento combina um texto em 
off com imagens de arquivo, fotografias, desenhos e animações. Favio utiliza esse mate-
rial junto com música folclórica, hinos e composições criadas para o filme, e constrói 
uma história mitológica do peronismo.

O episódio de abertura começa com a Primeira Guerra Mundial e suas conse-
quências na Argentina, o golpe de Estado de 1930 e a chamada Década Infame, entre 
outros eventos, relatados como se fosse um livro de história alternativa da Argentina até 
chegar à ascensão de Juan Domingo Perón como figura política dirigindo a Secretaria 
do Trabalho, sob a órbita de um governo militar, em 1943, mas se tornando uma figura 
de destaque pelo seu discurso em defesa dos direitos dos trabalhadores. O encontro com 
Eva Perón, o seu afastamento no governo militar, sob a pressão dos grandes empresários, 
e a sua volta por aclamação popular de milhares de operários que chegaram no centro 
da cidade no dia 17 de outubro, conformam o núcleo desse episódio. Favio prefere usar 
ilustrações e animações para acompanhar a voz em off e os discursos de Perón e Evita, 
ao invés das clássicas imagens de arquivo que utiliza discretamente. Não obstante, inclui 
algumas imagens do arquivo pessoal de Perón, bastante originais e pouco conhecidas, e 
certos discursos e entrevistas que Favio incorpora na íntegra.

A segunda parte segue utilizando os mesmos recursos: hinos musicais e animação. 
A mítica viagem de Eva pela Europa ocupa quinze minutos do filme. Esse episódio re-

gistra também as tentativas do peronismo de unir os governos latino-americanos contra 
o domínio dos Estados Unidos. A última parte é dedicada à figura de Evita, que vai se 
tornando cada vez mais relevante dentro do governo pelo seu trabalho social. Finalmente, 
o episódio se concentra na sua doença e morte, e é encerrado com um poema dedicado 
a Evita, que o próprio Favio lê. Como o título indica, trata-se quase de um filme para 
“iniciados”: não somente na militância peronista, mas também na obra, por vezes gran-
diloquente, de Favio. Mas, ao mesmo tempo, o filme pode ser útil também para com-
preender essa alquimia esquisita, político-sentimental, que é o peronismo, pois além de 
expor as suas conquistas, lança mão de uma estética representativa desse movimento.

Os multitudinários funerais de Evita abrem o terceiro episódio, com uma cena que 
mostra as longas filas de pessoas nas ruas de Buenos Aires, esperando para se despedir 
dela. O episódio enfoca os últimos anos, mais controvertidos, do governo de Perón, com 
tentativas de um golpe de Estado e choques com a Igreja católica. Em maio de 1955 a 
Plaza de Mayo é bombardeada e, em setembro, um novo golpe militar, dessa vez vitorioso, 
derruba o governo de Perón. O exílio de Perón, a proibição política do seu partido e 
diversas proibições e prisões, além da destruição das conquistas sociais do peronismo, fe-
cham o episódio com o mesmo sistema narrativo com que o espectador já se acostumou: 
arquivos, discursos, animações e musicalizações.

O quarto episódio começa com outro novo golpe, o dos militares contra o radical 
Arturo Illia (1963-1966), seguido pelo aumento das revoltas políticas em diversas cida-

Leonardo Favio dirigindo figurantes - Perón, sinfonía del sentimiento (Estreia 1999)
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des argentinas e a chegada de diversas agrupações peronistas revolucionárias. A estratégia 
narrativa passa a deixar de lado as animações para se concentrar no abundante material 
de arquivo e à onipresente voz em off. A aparição pública dos Montoneros e os diversos 
crimes políticos da época levam a narração até o retorno de Perón à Argentina, em 1973. 
O encerramento do filme é dedicado a esse retorno conflitivo em Ezeiza (um milhão de 
pessoas se reuniu para recebê-lo, mas o evento foi interrompido por lutas internas que 
acabaram com dezenas de mortos), um novo chamado às eleições abertas e o triunfo de 
Perón. Os choques políticos internos durante o seu governo e a sua rápida e inesperada 
morte, no dia 1º de julho de 1974, encerram a narração épica e grandiloqüente, essa 
síntese bem pessoal do peronismo feita pelo realizador.

ANICETO (2008)

Durante os anos seguintes não foi fácil para Favio realizar os seus projetos. Apesar do seu 
bom relacionamento com o governo de Néstor Kirchner, seus problemas de saúde e o caráter 
ambicioso de suas propostas adiaram a realização desses filmes. Em 2008, porém, voltou ao 
cinema com um filme curioso, a versão musical de El romance del Aniceto y la Francisca, com 
dançarinos ao invés de atores e uma trilha sonora original, composta por Ivan Wyszogrod.

“Dentre todas as histórias que me vêm à cabeça, sempre volto à do Aniceto”, diz 
a voz de Favio alguns instantes depois do filme começar. A água marrom corre pelos 
córregos refletindo um sol e um céu que, suspeitamos, não são mais do que um jogo de 
luzes cuidadosamente orquestrado dentro do set. Favio resolveu voltar ao seu clássico de 
1966 de uma maneira inusitada: o novo Aniceto é uma  versão feita em estúdio, mistura 
de balé cinematográfico com reinterpretação estética de seu filme.

O argumento segue as diretrizes do filme original. É a história de um tal Aniceto (o 
dançarino Hernán Piquín no papel que Federico Luppi fez célebre), um compadrito dono 
de um galo de briga branco, que é o seu ganha-pão, e que conhece Francisca (Natalia 
Pelayo, no papel de Elsa Daniel), uma garota legal, da cidade, com quem inicia um na-
moro. Francisca cozinha para ele, espera ele e cuida dele. Aniceto, cada vez mais distante e 
dedicado às brigas do seu galo, troca olhares um dia com Lucía (Alejandra Baldoni, María 
Vaner no filme original). Aniceto deixa rapidamente Francisca e fica obcecado com a fu-
gidia Lucía. É evidente que a decisão dele é complicada, pois a morena não é uma “mina 
simples”, e vai causar problemas para Aniceto.

Se a história não muda muito, a encenação sofre algumas transformações. A original 
durava pouco mais de uma hora, enquanto essa, com meia hora a mais, utiliza esse tempo 
para exprimir as paixões, tensões e sofrimentos dos protagonistas através de uma série de 
bailes, musicalizados quase sempre por Iván Wyszogrod (além de um Chopin, musicali-
zado por Miguel Angel Estrella). Por isso é um erro considerá-lo um balé filmado. Sempre 
que pode, Favio volta a narrar como nos velhos tempos: com longos silêncios, olhares 

carregados de tensão, espaço entre os personagens e os objetos. Um minimalismo que faz 
do trio um arquétipo dos relacionamentos mal sucedidos, da tensão que existe sempre 
entre a ideia do “lar” e a do “caso”.

Nesse sentido, o cinema de Favio é mais do que adequado para uma adaptação 
musical, considerando o uso que ele faz dos tempos e dos espaços, mas também o fato 
de que uma grande parte da narrativa passa pelos olhares e movimentos físicos. A música 
e o balé são ideais para ocupar essas transições silenciosas, especialmente notáveis num 
filme como El romance del Aniceto y la Francisca.

A diferença na encenação está, nesse caso, no fato de que Favio resolve reconstruir 
esse mundo em estúdio, com a luz e a direção de arte que evidenciam a sua artificialidade, 
ainda mais do que no filme original. De fato, o filme é isso, uma reformulação estética 
da sua própria ideia. O filme não substituirá o original, nem atingirá o mesmo nível de 
emoção, mas conseguirá se sustentar muito bem como reinterpretação.

O que faz de Aniceto um filme diferente é o balé. Em cenas como a do primeiro 
encontro de Aniceto e Francisca, o baile em que ela está sozinha —despeitada espe-
rando— os momentos de confusão dele, além dos duríssimos “bailes” dos galos de 
briga e, especialmente, o encontro de Aniceto com Lucía (que Favio filma com fundo 
preto), o realizador resolve, com insistência, respeitar os tempos e os movimentos dos 
dançarinos, como fazia com os boxeadores em Gatica, “el Mono”.

Com a câmera fixa ou em movimento acompanhando os protagonistas em plano 
sequência, Favio seguia os conselhos da clássica escola do musical (hoje quase extinta 
pela montagem do videoclipe). “Não tenho nada a acrescentar”, dizia Favio. E é verda-
de. Para além de um eventual insert, ele não precisa apelar a primeiros planos ou incluir 
montagens paralelas para dar maior destaque àquilo que os corpos estão exprimindo na 
tela. Os dançarinos fazem isso com um conhecimento de causa que Favio respeita, e ele 
não se sente superior a eles, como também não se sente superior (nem nunca se sentiu) 
com respeito a nenhum personagem seu.

O filme tem alguns momentos fracos, e a comparação com o original não o favo-
rece muito. Mas são tantos os momentos de beleza cinematográfica que Favio oferece 
(os primeiros cinco minutos são um tesouro), tanta a sensibilidade dele para narrar a 
espera (o seu mundo é tempo e silêncio), tanta a sua compenetração com a tragédia dos 
personagens (as emoções ultrapassam eles, e é a través do olhar e o corpo que eles se expri-
mem) que Aniceto conseguirá se colocar num lugar especial de seu cinema. Uma espécie 
de ponte —rarefeita, frágil— entre o Favio minimalista dos anos sessenta e o Favio que 
veio depois. Sem chegar a ser um testamento cinematográfico, Aniceto é a constatação do 
talento único e pessoal de um dos maiores cineastas argentinos da história.
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EPÍLOGO

O funeral de Leonardo Favio foi realizado no Congresso da Nação, a poucos metros da 
minha casa. O meu amigo e colega Juan Manuel Domínguez ligou. Me perguntou se 
eu queria acompanhá-lo. “Claro”, disse eu. Ele chegou em casa e fomos. O Domínguez 
não é um crítico de cinema particularmente interessado na história do cinema nacional, 
de maneira que me surpreendeu um pouco o seu desejo de ir até a outra ponta da cidade 
para passar alguns minutos perto do caixão do cineasta. Resolvi perguntar para ele a 
razão daquilo.

“É por causa do meu velho”, disse o Domínguez —se referindo ao seu pai— e 
acrescentou que a sua família toda, de San Nicolás na província de Santa Fe, era fervo-
rosamente peronista, quase fanática. Ele só não se chamou Juan Domingo, como Perón, 
pela evidente cacofonia do nome. “O meu velho era fanático por Favio —disse—. Para 
ele, Favio era o peronismo. Eu vim por causa do meu pai. Sei que ele gostaria de estar 
aqui agora, mas está  muito longe”. 

O Congresso estava cercado de coroas e arranjos florais que, guardadas as devidas 
proporções, lembravam o funeral de Eva Perón nesse mesmo local, cena que aparece 
em Sinfonía del sentimiento. Entramos enquanto centenas de pessoas começavam a se 
aproximar do prédio. Chegamos na sala e ficamos aí alguns minutos, em silêncio, obser-
vando. Então pensei que o Juan Manuel —que nasceu em 1981 e com certeza começou 
a ver cinema quando Favio já não estava filmando como antes— estava ali representando  

o pai dele, e fiquei emocionado. Não é uma coisa comum. Não devem existir muitos 
diretores no mundo que possam ir além da paixão cinéfila para se transformar num elo 
de união familiar, e cuja morte faça chorar tanto cineastas como críticos, políticos, ar-
tistas e milhares de cidadãos comuns como o Sr. Domínguez de San Nicolás, província 
de Santa Fe.

Favio foi isso: um criador que transcendeu o cinema para se tornar mais um mem-
bro das nossas famílias.

Hernán Piquín - Aniceto (2008)
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