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O OLHO DO DIABO
UM FILME DE INGMAR BERGMAN, 1960

A castidade de uma mulher é um treçolho no olho do Diabo 
(Provérbio irlandês)

Bergman não queria fazer este filme, mas foi o preço que 
pagou para que lhe permitissem realizar A Fonte da Virgem 
nesse mesmo ano, e que ganhou o Óscar para o Melhor filme 
Estrangeiro.

1960 foi um ano fecundo para Bergman, talvez só superado 
pela produção de 1957, mesmo tendo em conta a 
extraordinária capacidade e velocidade de trabalho, com a 
qualidade que se lhe conhece. Filmou a peça de Strindberg A 
Tempestade, para a televisão, realizou A Fonte da Virgem e O 
Olho do Diabo, uma comédia baseada na peça O regresso de 
Don Juan, de Oluf Bang, um autor dinamarquês. Bergman 
queria filmar uma balada medieval mas foi-lhe negado e, em 
vez disso, foi-lhe pedido este último trabalho. Considerou a 
peça mal feita, mas reescreveu-a e voltou a escrever e 
assim, como troca, conseguiu fazer os dois filmes.

O filme em vários atos, não nega a sua origem teatral nem a 
qualidade de dramaturgo do realizador.
Satanás descobre um treçolho no olho como efeito da pureza 

da belíssima virgem Britt-Marie, na Terra. Para resolver o 
seu problema, o diabo envia Don Juan à Terra com o objetivo 
de seduzir a bela rapariga que está prestes a casar, e a 
acabar-lhe com a castidade. Ela consegue resistir-lhe e é 
Don Juan, traindo a sua natureza, que se apaixona por ela.
Não é um dos grandiosos filmes do realizador, antes leve, 
divertido, com alfinetadas nos costumes, na moral, nas 
instituições. Reflexões sobre a honestidade, a convivência, o 
perdão. As falas do diabo sobre o casamento são uma 
maravilha.  

Comédia que ri da inocência e do que o amor pode fazer a 
quem se acha imune e só quer a breve paixão. Todos acabam 
por sair mais ou menos bem, mas abrem-se uns abismos.
O psiquiatra que Ingmar Bergman consultou a certa altura, 
por um problema nervoso, diagnosticou-lhe tantas neuroses, 
mas recusou-se a tratá-lo porque uma vez curado deixaria 
de fazer filmes. Podemos estar gratos a esse psiquiatra 
clarividente.


