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Liberté. Francia,  2019. Cor,  113 min. Drama erótico |  Dirección e guión: Albert  Serra |  Fotografía:  Artur  Tort |
Intérpretes: Helmut Berger (Walchen), Marc Susini (Tésis), Iliana Zabeth (Jensling), Laura Poulvet (Geldöbel), Baptiste
Pinteaux (Wand), Théodora Marcadé (Dumeval), Lluís Serrat (Armin) |  Produción: Andergraun Films, Idéale Audience

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2019
Premio Especial do Xurado (Un Cer-
tain Regard)
Premios Gaudí 2019
Mellor Maquillaxe e Vestiario

SINOPSE
a

1774, uns anos antes da Revolución
Francesa,  entre  Potsdam  e  Berlín.
Madame  de  Dumeval,  o  Conde  de
Tesis e o Duque de Wand, libertinos
expulsados da corte puritana de Luís
XVI, van na procura do lendario Du-
que de Walchen, un sedutor e libre-
pensador alemán. A súa misión: ex-
portar a libertinaxe en Alemaña. Pero
antes deben atopar un lugar seguro
onde continuar as súas prácticas li-
cenciosas. As novicias dun convento
próximo deixaranse arrastrar por es-
ta noite escura onde só reina a lei do
desexo insaciable?

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Despois de Historia da miña morte
e A morte de Luís XIV, por que ou-
tra película histórica?
Talvez por necesidade de mirar con
novos ollos o malestar que sentimos
na actualidade respecto da sexuali-
dade. Pedirlles aos libertinos france-
ses do XVIII  que nos miren.  Atopar
nos seus comportamentos algo que
por fin permita ao filme atravesar va-
rios séculos até chegar ao trash con-
temporáneo.  É unha fita  con traxes
de época, pero talvez trate sobre dis-
cotecas  onde  atopamos  o  mesmo
cruising erótico, onde todos están ao
mesmo nivel,  non hai  feos ou gua-
pos, homes ou mulleres, ricos ou po-
bres, amos ou servos, vellos ou no-
vos; todo é intercambiable:  hai cor-
pos, fluxos, desexo. Como ideal, isto
é algo moi, moi contemporáneo.

Non se cita expresamente, pero o
marqués de Sade está presente.
O filme é como as novelas de Sade,
algo  moi  hixiénico.  En  troques  de
darche ideas, quítachas. Baléirate, e
quedas espremido. Esa sensación é
difícil  de atopar hoxe en día no ci-
nema, porque as películas están for-
mateadas para dar pracer ao públi-
co. Por iso estou moi orgulloso desa
atmosfera  enrarecida  de  Liberté,
que provoca ese efecto no especta-
dor. Recupera a idea do cinema co-
mo experiencia colectiva. Esta pelí-
cula interpela á intimidade de cada
un de forma máis directa ca outras.
a

Quen son os actores?
Afeccionados, actores de teatro ou
de cinema, persoas do equipo téc-
nico  ás  que  lles  apeteceu  actuar,
ademais de amigos meus que apa-
recen en todas as miñas películas.
a

Disque a película está pouco pre-
parada.
Eu tiña escrita a peza teatral, tíñao
todo na cabeza, podía afastarme di-
so. Ideei a longametraxe doutro xei-
to: como liberación dunha retórica.
No aspecto plástico, nada cambia,
o decorado é o mesmo, os persona-
xes e o vestiario tamén, pero o ton
vai  mudando  de  forma  progresiva.
Toda a montaxe está pensada para
iso: non hai practicamente ningunha
elipse. O fóra de campo decídeo to-
do. Tardamos meses en editar:  ro-
dabamos continuamente e tiñamos
case 300 horas de celuloide.
a

Como foi a rodaxe?
Rodamos  durante  19  días  de  se-
tembro en Portugal: necesitabamos
un lugar onde aínda non fixese de-
masiado  frío,  para  non  incomodar
aínda máis aos actores. Agás o pró-
logo,  toda  a  rodaxe  foi  nocturna,
con  esas  árbores  que  lembran  as

paraxes onde sucede o cortexo n'O
descoñecido do lago de Guiraudie.
a

Unha vez establecido o dispositi-
vo,  como  puxo  en  escena  esas
“noites”?
Cada noite non sabía até onde po-
diamos chegar no explícito,  iso de-
pendía  dos actores.  Eu  odio  terlles
que pedir iso. Todo ha de ser espon-
táneo, polo que tes que crear unha
atmosfera  propicia.  Eu  déixoos  li-
bres, non hai ensaios nin lles dito na-
da,  e  filmo con  tomas moi  longas,
pero  constrúo  unha  intimidade  que
actúa  sobre  eles.  Precísase  tamén
algo de tensión, ou a cousa non fun-
ciona. O traballo do actor comeza a
partir da tensión entre a intimidade e
o exhibicionismo;  se  non logro  esa
intimidade co actor, só estarei a fa-
cer pornografía e bordearei a verda-
deira tensión. No meu traballo avan-
zo principalmente dun modo negati-
vo:  engado poucas  cousas  ao  que
me dan,  pero quito  moitas para lo-
grar esa tensión, ese desenlace.

Sempre dixo que a súa relación co
público baséase na indiferenza.
Si,  impórtanme moi pouco as reac-
cións que cause o meu cinema. Ha-
berá quen se ofenda con  Liberté,  e
paréceme ben: hai xente que  mere-
ce que a ofendan. Non fago películas
para gustar aos espectadores, e de
feito non me gusta gustarlles. Un di-
rector  que  busca  a  aprobación  do
público é incapaz de rodar algo inte-
resante.

Ao falar da dependencia que xera
o desexo, é o título irónico?
O  título  é  unha  pequena  provoca-
ción,  si.  En  calquera  caso,  eu  son
dos que pensan que, para ser verda-
deira, a liberdade non debe predicar-
se  senón  exercerse,  sen  nomeala
demasiado.
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