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A PANTASMA DA LIBERDADE
Título orixinal Le fantôme de la liberté Dirección Luis Buñuel Ano 1974 Duración 
104 min. Guión Luis Buñuel e Jean-Claude Carrière Fotografía Edmond Richard 
Son Guy Villette Reparto Michel Piccoli, Jean Rochefort, Michel Lonsdale, Monica 
Vitti Montaxe Hélène Plemmianikov Produción Serge Silberman Distribuidora A 
contracorriente films Sinopse Unha serie de episodios, enmarcados por escenas de 
represión nas que se oe “Abaixo coa liberdade!”. Esta curiosa colección inclúe unha 
parella burguesa que atopa repugnantes as fotos de certos monumentos de París, 
unha enfermeira que pasa a tarde nun hotel moi raro, a procura dunha nena pequena 
que en realidade nunca se perdeu e un asasino condenado a morte e liberado 
inmediatamente cando o cadáver da súa irmá chama por teléfono ao xefe da policía 
local... Cun chascar dos dedos a realidade desaparece e o comportamento normal 
vólvese do revés.
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TODAS AS SESIÓNS EN VOS, ÁS 20:30 h NO TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA 

O Cineclube Pontevedra é unha asociación sen ánimo de lucro cuxo funcionamento 
e financiamento depende fundamentalmente das achegas económicas que realizan 
periodicamente as súas socias e socios.

As persoas socias poden escoller entre tres tipos de cotas:
Anual (60 euros);
Trimestral (18 euros);
Prorrogada en cada sesión (2 euros).



De onde vén o título A pantasma da liberdade? É unha colaboración miña 
con Marx. A primeira liña do Manifesto comunista di: ”Unha pantasma perco-
rre Europa...”. Vexo a liberdade coma unha pantasma que tratamos de asir. Mais 
o que apertamos realmente é unha figura de néboa que só nos deixa nas mans 
un pouco de humidade.

Tamén no duelo d’A Vía Láctea, o xansenista bérralle ao xesuíta: “Sinto en 
toda circunstancia que os meus pensamentos e a miña vontade non están 
no meu poder! E que a miña liberdade é unha pantasma!”. É a mesma idea 
mais nun cadro teolóxico. A teoloxía non é a miña especialidade, pasémola por 
alto. En Marx, igualmente, a pantasma que percorría Europa era o comunis-
mo, e fíxose tanxible coa Revolución Bolxevique. No meu filme, o título xorde 
irracionalmente, coma o d’Un can andaluz. Non obstante, non creo que nada 
poida adecuarse mellor, en cada caso, ao espírito do filme.

É vostede escéptico acerca da liberdade? Son. Mesmo en certos momentos 
históricos o pobo rexeita a idea de liberdade. O berro que se oe ao comezo do 
filme, “Vivan as cadeas!”, lánzao realmente o pobo español durante a invasión 
napoleónica do país. Preferían as cadeas monárquicas aos dereitos humanos e a 
certa idea de liberdade que lle ofrecía a Revolución Francesa.

A construción do filme é azarosa... Coido que o azar e a casualidade gobernan 
as nosas vidas. Non obstante, A pantasma da liberdade só imita ese mecanismo 
do azar. Foi escrito en estado de consciencia, non é un soño nin unha corrente 
delirante de imaxes.

Na construción do filme, cada personaxe está unindo o episodio vivido e 
o que van vivir outros personaxes... Un mesmo relato a través de personaxes 
diferentes que se van turnando. Eu entrevera isto xa n’A Idade de Ouro, onde 
comezabamos cos alacráns, seguimos cos bandidos, coa fundación da cidade, os 
amantes e a festa no salón, e rematamos cos personaxes dos 120 días de Sodoma. 
A diferenza é que n’A pantasma da liberdade os episodios están moi enlazados, 
chocan menos entre eles: flúen naturalmente.

Os pasos dunha aventura a outra, no filme, son coma portas que se abren 
unha tras outra. Coido que hai un cadro surrealista con portas abertas e suce-
sivas. Isto non o pensei ao escribir A Vía Láctea. Pénsoo agora que vostede em-

pregou a metáfora. Cada episodio dá a outro episodio, cada personaxe a outro, 
e así ad infinitum. O filme, segundo este espírito, non debera rematar nunca.

Por que a lección sobre os costumes da Polinesia na escola de policía? Pare-
ceume divertido porque eu nunca estiven nunha escola de policía e pregúntome 
como é unha escola desas. A primeira imaxe que me vén é un certo número 
de xendarmes sentados ante os seus pupitres, escoitando o mestre, mirando 
o encerado, facendo bromas furtivas, rapazadas. Fixen que o mestre falase de 
antropoloxía: dá unha breve lección sobre os diferentes costumes entre países, 
para demostrar que o que un país considera malo outro considérao o bo e ao 
contrario. Isto sérveme como prólogo á seguinte escena, na que unhas persoas 
refinadísimas, que manteñen unha conversa moi culta, defecan sen recato e, 
pola contra, comen en privado, solitarios. É a inversión do que facemos, verda-
de? Defecamos sós e en privado; comemos con outras persoas. Mais, quen pode 
asegurar que un día, o normal, o decente, non vai ser precisamente o contrario? 
Polo demais, comer é tamén repugnante como espectáculo: abrir a boca, intro-
ducir o alimento, mastigar, salivar. Por que só das evacuacións fixemos un acto 
solitario e secreto? Lembro que no ano 21, durante o meu servizo militar, había 
no cuartel, como retrete, só unha táboa con buratos en fila que daban a un pozo. 
Mentres un soldado obraba, os demais agardaban. Ao principio iso daba noxo, 
pero habíase que acostumar e despois xa un falaba co compañeiro. A secuencia 
da que falamos ocorréuseme por asociación de “tese e antítese”: defecación en 
público, comida individual e en segredo.

No seu filme, non só se defeca durante unha reunión no salón, senón que 
se fala concretamente do excremento. Temos tamén aquí unha especie de 
lección, esta vez sobre ecoloxía, polución... Recoñezo que unha das miñas 
preocupacións é a destrución irracional da natureza polo home. O xénero hu-
mano sofre un lento suicidio (non tanto, cada día acelérase). Produce refuga-
llos corporais, industrais, atómicos; envelena a terra, o mar e o aire; destrúe os 
medios ecolóxicos, que lle dan o sustento. Séculos e séculos de civilización para 
chegar a isto: que marabilla é o home! Ningún animal sería tan imbécil. As 
pragas de lagosta son esporádicas, teñen un límite.

[...]
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