
O LEOPARDO, UM FILME DE LUCHINO VISCONTI, 1963

É o filme mais notável do grande realizador italiano, Visconti. 
Foi desde a sua estreia, em 1963, um enorme sucesso 
comercial e da crítica. Baseado no livro homónimo, escrito por 
Tomasi di Lampedusa, publicado 5 anos antes desta adaptação 
ao cinema, este filme recebe logo no ano de estreia a Palma de 
Ouro do Festival de Cannes.
O filme, e antes dele, o livro, seriam sem dúvida caros aos 
italianos pois passa-se no século XIX, na época do 
Risorgimento, o conturbado período da unificação italiana, na 
Sicília, que era um reino independente de grande importância.
É o típico universo de Visconti onde a vida dos nobres, os 
palácios, o luxo e os valores aristocráticos estão em destaque, 
concentrados aqui na magnífica figura do Príncipe de Salina, 
interpretado por Burt Lencaster, ator de Hollywood, enorme e 
categórico, num dos maiores papéis da sua carreira. Conta 
também com Claudia Cardinale, com 23 anos no auge da beleza, 
e Alain Delon, o jovem galã francês.
Filme épico e nostálgico. Uma ótima recriação de época e do 
mundo de um grande senhor, já velho, filosófico, personificando 
os antigos valores, mas que, inteligente e culto como é, 
compreende a inevitabilidade da mudança recusando qualquer 
lugar nesta. A mudança tem no seu sobrinho Tancredi, arrivista, 
apoiante de Garibaldi, um entusiasta. E o príncipe não se opõe, 
apoia o casamento de Tancredi com a bela noiva – haverá baile 
mais sumptuoso na história do cinema? – Angélica, filha do 
burguês, a quem faltam maneiras mas não fortuna e novas 
alianças políticas. O Príncipe, esse, recusa qualquer lugar no 
novo regime. 
Assistimos à desaparição de uma época e à morte de um 
homem insubstituível.
Luchino Visconti (1906-1976), ele próprio descendente de uma 
família nobre de Milão, conde de Lonate Pozzolo, sempre viveu 
com essa divisão entre a modernidade e os luxuosos tempos da 
aristocracia. 
Todos os seus filmes são para ver, mas este faz parte da lista 
dos filmes a ver antes de morrer.
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