
50º Aniversario
Sesión do 5 de novembro de 2020         O anxo exterminador

El ángel exterminador.  México, 1962. B/N, 90 min. Fantástico | Dirección: Luis Buñuel |  Guión:  Luis Buñuel, Luis
Alcoriza |  Fotografía:  Gabriel Figueroa |  Música: Raúl Lavista |  Intérpretes:  Silvia Pinal (Leticia),  Enrique Rambal
(Edmundo), Jacqueline Andere (Alicia), José Baviera (Leandro), Claudio Brook (Julio) | Produción: Prod. Alatriste
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Festival de Cannes 1962
Premio FIPRESCI

SINOPSE
a

Despois dunha cea na mansión dos
Nóbile,  os  convidados  descobren
que,  por  razóns  inexplicables,  non
poden saír do lugar. Ao prolongarse
a situación durante varios días, a cor-
tesía no trato deixa paso ao máis pri-
mitivo  e  brutal  instinto  de  supervi-
vencia. Unha parábola sobre a des-
composición dunha clase social  en-
cerrada en si mesma. 

NOTAS DA PELÍCULA

Tras o éxito en Cannes de  Viridiana,
a  Buñuel  permitíuselle  volver  rodar
con  total  liberdade,  aínda  que  non
cos medios económicos que desexa-
ría. O español quería facer n'O anxo
exterminador un retrato da alta bur-
guesía, e insistía en que se rodase en
Europa, xa que a historia prestábase
máis para facela no vello continente.
As  súas  expectativas  excedían  as
posibilidades de Silvia  Pinal  e  Gus-
tavo Alatriste, os produtores, que in-
vestiron  as  gañancias  do  filme  an-
terior, pero era moi pouco como para
filmar en Francia ou Inglaterra. Final-
mente, Alatriste convenceu a Buñuel
de que en México se podía facer.
a

O título da película está inspirado nu-
nha idea de José Bergamín. Ao prin-
cipio íase titular Os náufragos da rúa
Providencia  (unha  imaxe  evocada
pola pintura  A balsa da Medusa de
Gericault), pero Bergamín comentou-
lle que quería titular unha obra teatral
O anxo exterminador,  e  Buñuel,  en-
tusiasmado, pediulle prestado o títu-
lo, ao que Bergamín respondeu que
non  era  seu,  senón  da  Apocalipse
bíblica.  

Propuxéronse  explicacións  relixio-
sas ou marxistas desta película, aín-
da que Buñuel raramente usa a ale-
goría ou a metáfora. É máis frecuen-
te na súa obra a greguería de Ra-
món Gómez da Serna, o ultraísmo e
o  surrealismo,  os  cales  se  sitúan
nun plano máis aló das interpreta-
cións  alegóricas.  Buñuel  era  total-
mente consciente das múltiples pre-
guntas que suscitaba o filme, mais
retrucou dicindo  que “aqueles  que
esperen de min unha obra de tese
cunha mensaxe poden seguir agar-
dando. Todos teñen dereito a inter-
pretar  O anxo  exterminador como
queiran: hai quen lle dá unha inter-
pretación erótico-sexual; outros, po-
lítica. Eu doulle máis ben unha inter-
pretación histórico-social”.
a

Buñuel  usou  nesta  película  siste-
maticamente as repeticións de se-
cuencias. A pesar de que en moitas
edicións  se  cortaron  crendo  erro-
neamente que constituían fallos de
raccord,  estas  eran  plenamente
conscientes:  Buñuel facíalles repe-
tir a escena de forma case idéntica,
agás polo cambio dalgúns detalles
que  evidenciaba  na  montaxe.  Así,
por  exemplo,  vemos  aos  convida-
dos  entrar  na  mansión  de  Nóbile
dúas veces; nunha secuencia o pla-
no é un acentuado picado e na ou-
tra un contrapicado. Poderían con-
tarse máis dunha ducia destas repe-
ticións, que dan un ritmo estraño e
poético ao filme.
a

En canto aos detalles dos diálogos,
nos que é difícil achar a coherencia,
cómpre ter en conta que aínda que
colaboraba cun guionista “escritor”,
é unha película impregnada enteira-
mente  de  surrealismo  buñuelista,
trufada de bromas privadas, recor-
dos e soños de mocidade, referen-
cias  a outras películas  e situacións

diarias do cineasta. Por tanto, tratar
de entendelos ao 100% ou esperar
que encaixen dentro da historia co-
mo pezas dun crebacabezas é case
imposible. Mesmo aos seus actores
custáballes  entendelos:  Silvia  Pinal,
Jacqueline Andere ou Enrique Ram-
bal  confesaron  que  non  lograron
comprender o que acontecía.  Seica
Ofelia Guilmain gritoulles: “Deixen de
tratar de entender a Buñuel, só lean
o  guión  e  sáqueno  segundo  vaian
pasando  as  escenas,  é  imposible
descifralo!”
a

Na súa autobiografía  Buñuel  afirma
que foi convidado pola Warner Bros.
para traballar nunha historia que co
tempo filmou Robert Florey co título
de A besta con cinco dedos en 1946.
O  anxo  exterminador  repite  moitos
elementos  desta  película  anterior,
entre eles a gran mansión, o recital
de  piano  e  o  apuñalamento  dunha
man sen  corpo.  Á  súa vez,  moitos
elementos deste filme serían tamén
retomados  na  posterior  O  discreto
encanto da burguesía (1972).
a

Buñuel  declarou  publicamente  que
considera a película un fracaso e que
de tela realizado en París, tería sido
máis extremo: as persoas permane-
cerían pechadas un mes, até chegar
á loita a morte e ao canibalismo. Con
todo,  está  incluída  na  lista  de  me-
llores  películas  da  historia  do  New
York Times e no libro  1001 películas
que hai que ver antes de morrer.

O filme é homenaxeado por Woody
Allen na súa película Midnight in Pa-
ris. Nela,  o  personaxe  Gil  Pender
(Owen Wilson)  viaxa  no  tempo aos
anos  20  e  coñece,  entre  outros,  a
Buñuel (Adrien de Van). Nese encon-
tro, Gil proponlle a Buñuel a idea d'O
anxo exterminador e o propio Buñuel
móstrase sorprendido ante a premi-
sa, sen terminar de entendela.

Vindeira sesión, venres 6: O home que matou a Liberty Valance · John Ford


