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1774, uns anys abans de la Revolució Francesa, entre Potsdam i 
Berlín.
Madame de Dumeval, el Comte de Tesis i el Duc de Wand, 
llibertins expulsats de la cort puritana de Lluís XVI, volen trobar-
se amb el llegendari Duc de Walchen, seductor i lliure pensador 
alemany. Sols, en un país on regna la hipocresia i les falses virtuts, 
la seva missió és exportar el llibertinatge a Alemanya. Però abans 
han de trobar un lloc segur per continuar les seves pràctiques 
llicencioses. Les novícies d’un convent veí es deixaran emportar, 
elles també, per aquesta nit obscura, on només regna la llei del 
desig insaciable?

“El film actua d’una manera física sobre l’espectador, produeix 
aquell efecte d’estupefacció que podem sentir al sortir d’una 
discoteca de matinada. Una pel·lícula mental en la que no pots 
distingir el que has vist del que has sentit o del que has imaginat. 
A vegades, som els voyeurs; d’altres, són ells que ens miren i 
ens criden. Potser ens estan vigilant, estan escrutant les nostres 
reaccions”.

ALBERT SERRA

SINOPSI
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BIOGRAFIA D’ALBERT SERRA
La seva primera pel·lícula, Honor de 
cavalleria, una adaptació lliure del 
Quixot, s’estrena a la Quinzaine des 
Réalisateurs del Festival de Cannes 2006. 
El seu segon llargmetratge, El cant dels 
ocells, inspirat en la història dels Tres 
Reis Mags, es  presenta igualment a la 
Quinzaine des Réalisateurs, el 2008 i 
obté el reconeixement unànime de la 

crítica. El 2010 dirigeix les peces Els  noms de Crist, concebuda 
per a la exposició  “¿Esteu llestos per a la televisió?”, organitzada 
pel MACBA i El Senyor ha fet en mi meravelles, per a l’exposició 
“Totes les cartes. Correspondències fílmiques”, organitzada pel 
CCCB. El 2012 participa a la dOCUMENTA (13) de Kassel amb el 
film de cent hores de durada titulat Els tres porquets. 
El 2013 realitza Història de la meva mort, film inspirat en les 
memòries de Casanova, premiat amb el prestigiós Pardo d’Oro al 
Festival de Locarno i el Puma de Plata al FICUNAM de Mèxic. El 2015 
participa com artista a la Bienal de Venècia d’Art amb la pel·lícula 
Singularity. S’han realitzat nombroses retrospectives de tota la 
seva obra, entre les que destaquen les del Centre Pompidou de 
París,  la Tate Modern de Londres, l’Arsenal de Berlín, entre d’altres. 
La mort de Lluis XIV, llargmetratge amb Jean-Pierre Léaud com a 
protagonista, s’estrena a la Selecció Oficial del Festival de Cannes 
2016 y obté el prestigiós premi Jean Vigo, així com el Premi a la Millor 
Pel·lícula al Festival de Jerusalem. El 2018 guanya el Grand Prix de 
la Competició Internacional al FID Marseille amb la peça Roi Soleil. 
Torna  el 2019 a Cannes amb Liberté en la Selecció Oficial dins de 
la secció Un Certain Regard, ganyant el Premi Especial del Jurat. 

Neix a Banyoles el 1975.
És director, guionista i productor 
de cinema. Llicenciat en Filologia 
Hispànica, Teoria de la Literatura 
i Literatura Comparada per la 
Universitat de Barcelona, on ha 
cursat també el primer cicle en 
Història de l’Art.
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Liberté (2019) 

Festival de Cannes, Un Certain Regard - Premi Especial del Jurat

Roi Soleil (2018) 

FID Marseille 2018 - Grand Prix Competició Internacional

La mort de Lluís XIV (2016) 

Festival de Cannes, Selecció Oficial  

Jerusalem Film Festival - The Wilf Family Foundation Award a la 
Millor Pel·lícula Internacional 

Història de la meva mort (2013) 

Festival de Locarno – Pardo d’Oro a la Millor Pel·lícula

El cant dels ocells (2008) 

Festival de Cannes, Quinzaine des Réalisateurs

Entrevues Film Festival - Grand Prix

Honor de cavalleria (2006) 

Festival de Cannes, Quinzaine des Réalisateurs

Torino Film Festival  - Millor Llargmetratge

FILMOGRAFIA
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ENTREVISTA AMB ALBERT SERRA 
Després d’ Història de la meva mort i La mort de Lluís XIV, ¿per 
qué una altra pel·lícula històrica?

Potser per la necessitat de mirar amb uns nous ulls, amb major 
perspectiva, el malestar que sentim en l’actualitat respecte a la 
sexualitat. Demanar als llibertins francesos del segle XVIII que 
ens mirin. Trobar en els seus comportaments algun detall, algun 
fragment, alguna cosa que per fi permeti al film travessar diversos 
segles fins a desembocar al trash contemporani.  És una cinta 
amb vestuari d’època, però que pot ser  que tracti sobre algunes 
discoteques de Berlín o d’alguna altra ciutat. Aquests llocs on 
trobem el mateix cruising eròtic, on tothom està en un mateix 
nivell, no hi ha lletjos o guapos, homes o dones, rics o pobres, 
amos o servents, vells o joves, on tot és intercanviable, on no 
s’imposa cap voluntat: hi ha cossos, fluxos, desig. En definitiva, 
estàs en condicions d’oblidar-te de tu mateix. Com a ideal, això 
és una cosa molt, molt contemporània. 

On són aquests llibertins?

En el clar d’un bosc. Estan exportant a Alemanya els valors de l’antiga 
cort francesa de Lluís XV. En l’obra teatral, aquest desplaçament 
cap a Alemanya era més explícit. En la pel·lícula es fa menys 
referència al lloc. Gairebé estem en un «no lloc». Un indret que 
no està  situat en la geografia. Aquests dissoluts estan perduts. 
No saben si han  d’apropar-se a la mort, perseguir el seu ideal fins 
al final o, per contra, refugiar-se en un convent, com Madame 
du Barry, per expiar els seus pecats, en una última gran tensió 
amb el catolicisme.

Qui són els actors?

Aficionats, actors de teatre o de cinema, persones de l’equip de 
la pel·lícula,  a qui els va venir de gust actuar-hi, abandonar-se a 
la performance, a més d’amics meus que apareixen en totes les 
meves pel·lícules. 

Què compon el text? Hi ha cites de Sade o d’altres escriptors del 
segle XVIII, o, per contra, són escenes completament originals?

Al principi hi havia més cites, però, al final, he escrit jo el més 
fonamental. Hi ha qualcuna cita aquí i allà. El primer discurs és 
aquest fragment de les Memòries de Casanova que Michel Foucault 
comentava, ja que ho considerava com a l’últim exemple de la 
crueltat arbitrària i extrema del poder de l’Estat.

Deies que la pel·lícula està poc preparada.

Jo tenia escrita la peça teatral, ho tenia tot al cap, podia allunyar-me’n. 
Vaig idear el llargmetratge d’una manera diferent: com a alliberament 
d’una retòrica. Desitjava partir des d’una ficció en principi inofensiva 
per endinsar-me lentament al trash contemporani. En l’aspecte 
plàstic, res no canvia, el decorat és el mateix, els personatges i 
el vestuari també, però el to va canviant progressivament.
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El film, pel  teu treball sobre la sombra,  sobre  el fora de camp 
sonor, procura a l’espectador un lloc essencial. En tant que 
espectadors inventem  també imatges que  s’acaben superposant 
a les teves. Som una mica com Sade quan, empresonat, escriu a 
la seva dona des de la seva cel·la: «Heu fet que concebi fantasies 
que caldrà que compleixi ...».

Tot el muntatge està pensat exactament per això. No hi ha 
pràcticament cap el·lipsis. Estem en un flux. El fora de camp ho 
decideix tot. Rodàvem contínuament i, en conseqüència, teníem 
gairebé tres-centes hores de cel·luloide per a una pel·lícula que, al 
final, dura 2 hores i 12 minuts. Vam trigar mesos a fer el muntatge. 
Han desaparegut escenes senceres. L’estructura narrativa és la 
del serialisme, no hi ha cap emoció moral  (rialles). És l’anticlímax, 
és artificial, però orgànic, ve de les avantguardes, encara que 
espero distanciar-me d’aquest minimalisme ( «grandiós») que 
vaig portar a terme un xic als meus inicis.

Sortim hipnotitzats de veure la pel·lícula.

Esperava això, que el film actués d’una manera física sobre l’espectador, 
que produís aquest efecte d’estupefacció que podem sentir en 
sortir d’una discoteca de matinada. Una pel·lícula mental en què 
no pots distingir el que has vist del que el que has sentit o del 
que has imaginat. De vegades, som els voyeurs; altres, són ells 
els que ens miren i ens criden. Potser que ens estiguin vigilant, 
que estiguin escrutant les nostres reaccions. El rodatge va ser 
tota una experiència. Vam rodar durant dinou dies, a Portugal, al 
setembre (la idea d’aquest llargmetratge va néixer a Cannes, l’any 
passat), i el motiu de triar Portugal és molt senzill: necessitàvem 
un lloc calorós on, al setembre, encara no fes massa fred, per no 
incomodar encara més als actors. Per a la resta, seria més adequat 
parlar de dinou nits, doncs, excepte el pròleg, tot el rodatge va ser 
nocturn. En aquest bosc, els arbres poden recordar el Parc dels 
Cèrvols de Versailles, o algún paisatge més proper a nosaltres, 
aquests paratges on té lloc el seguici a El desconegut del llac, 
d’Alan Guiraudie..
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T’has inspirat també en la pintura del segle XVIII?

Sí, sobretot, amb François Boucher, que precisament va pintar 
moltes vegades el Parc dels Cérvols de Versalles i a les dones que 
hi vivien, principalment a  Marie-Louise O’Murphy. En Watteau i 
Chardin, també, en menor mesura. En essència Boucher. Boucher 
i Fragonard. Les cadires tenen un clar aspecte rococó, barroc. 
Vam encarregar la seva fabricació per a l’obra teatral i van servir 
també per al rodatge, cada vegada més deteriorades a mesura 
que anaven passant les nits.

En el rodatge, un cop que has establert el dispositiu, com poses 
en escena aquestes «nits»?

Cada nit no sabia fins on podíem o havíem d’arribar en allò explícit. 
Depenia dels actors. I jo detesto haver-los de demanar res. Prefereixo 
que sigui espontani, fet que implica que s’ha de crear una atmosfera 
propícia. Jo deixo als actors lliures. És el meu costat Andy Warhol. 
No els dicto res, sinó que  construexio una intimitat que actua 
sobre ells. Es precisa una mica de violència, una mica de tensió, 
en cas contrari, la cosa no funciona. La bondat provoca alguna 
cosa en els rostres que no m’interessava per a aquesta pel·lícula, 
necessitava una mica més de tensió. El treball de l’actor parteix 
d’aquesta tensió entre la intimitat i l’exhibicionisme. Ha de passar 
alguna cosa a l’interior de l’actor. Si no aconsegueixo aquesta 
intimitat amb l’actor, només estaré fent pornografia i vorejaré 
l’autèntica tensió. Així doncs, suprimeixo coses,  fragmentejo 
i, sobretot,  fetitxitzo... En el meu treball avanço principalment 
d’una manera negativa. Afegeixo poques coses al que em donen. 
Però en trec moltes,  suprimeixo aquesta o l’altra per aconseguir 
aquesta tensió, aquest desenllaç. Coneixes el llibre d’Annie Le 
Brun sobre Sade?

… Soudain un bloc d’abîme, Sade…

Annie Le Brun diu sobre Sade el següent: «És una màquina de 
treure idees». Sade efectua substraccions sobre la seva època. 
Retirar les idees! Qui fa això avui en dia? El llargmetratge, espero, 
opera de la mateixa manera: aspira a treure les idees. Però això 
és senzillament així perquè no tinc un discurs establert sobre el 
present, sobre el lloc que ocupen el sexe i la moral. Intento fer 
una cosa: confronto el present amb el segle XVIII i observo la 
substracció que aquest acostament produeix.

¿El títol?

Juga amb el llibertí ... Liberté. Potser és un títol obscur. El film és 
també obscur, me n’adono; però, jo no sóc obscur. Per què aquesta 
pel·lícula es dirigeix cap a allò obscur? Per ventura és perquè es 
pregunta en què desemboca aquesta llibertat, quina absència 
crea? És aquesta absència suportable? Aquesta té un preu ...

¿Aquesta absència és l’absència de Déu?

Sí. A la cinta es diu aquesta frase: «Déu és un pervers amb qui 
m’agradaria tractar». Podria ser el resum de la pel·lícula. Hi ha una 
escalada en el desig, eternament insatisfet; això desemboca en 
una pulsió de mort. El desig, amb Sade, es torna antiburgès, és 
inassumible, es queda insatisfet.
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El film fa que experimentem a Sade, fa de Sade un teatre possible. 
Recordaràs que Georges Bataille retreia als surrealistes, especialment 
a André Breton, que convertissin a Sade en un escriptor, que el 
neutralitzessin. Cal reinterpretar a Sade, viure’l, experimentar-lo, 
diu Bataille. És a dir, fregar els confins d’allò representable, fins i 
tot no témer flirtejar amb el terror ...

Annie Le Brun també feia el mateix retret als que limitaven a Sade a 
la literatura o a ser una pura fantasia. I jo admiro molt el que Annie 
Le Brun ha posat de manifest sobre Sade. Annie Li Brun és algú que 
pensa que mai anem prou lluny (rialles).

La pel·lícula retrata la fi d’un món?

Sí.

Què és el que t’interessa fins a aquest punt del segle XVIII francès?

Tot. El naixement d’una civilització, la sofisticació, però encara hi 
ha alguna cosa que està viva, res s’ha fixat del tot. És just abans 
que la sofisticació vagi massa lluny i que el que és viu es congeli 
o doni pas a una regulació. Encara queda alguna revolta, algunes 
utopies. En aquest moment decisiu està així mateix la invenció 
d’Europa. No és una Europa econòmica, sinó una Europa cultural: 
l’Europa de Casanova. Com estranger puc tractar aquest segle 
francès d’una manera purament estètica, plàstica, imaginar-lo a 
partir de Fragonard. Una pura fantasia. Puc tractar-lo d’una manera 
personal, sempre amb una mica menys de respecte.

Això passa per Buñuel?

Sí, pot ser. M’agrada molt Buñuel. En les seves primeres pel·lícules 
veiem l’esplendor del fetitxisme. Tristana és magnífica. El malestar 
és més profund. El que fa en termes de tensió, sobre el sistema de 
repressió / transgressió, segueix sent d’una força intacta.

Declaracions recollides per Philippe Azoury, el maig de 2019
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LA CRÍTICA HA DIT
“Liberté funciona com un lúdic i majestuós tractat sobre les 
mirades creuades que estructuren el llenguatge del cinema”

FOTOGRAMAS

“No hi ha manera de resistir-s’hi”
EL MUNDO

“Liberté és pura blasfèmia contra el més sagrat de l’actualitat, 
el temple del femení, també del masculí, i les línies correctes 

del plaer”
ABC

“La idea que proposa Liberté no pot ser més audaç, arriscada 
i performativa (...) L’harmonia entre llum artificial i llum 

natural (lunar) és el que fa que la pel·lícula constitueixi una 
experiència tan immersiva, certament radical, però sobretot 

hipnòtica, i finalment bella”
EL CULTURAL

“Serra es confirma com un mestre de la composició i la 
posada en escena. Pocs directors actuals són capaços de 
crear una sinfonia d’imatges tan suggerents i hipnòtiques.  

Si es penetra en ella amaga una estranya atracció 
que va més enllà de que és visual”

EL ANTEPENÚLTIMO MOHICANO

“¡Quina saccejada!  
“Un dels majors esdeveniments de la història del cinema” 

ART CRITIQUE

“Quan la festa galant esdevé missa negra”
LE MAGAZINE LITTÉRAIRE

“Albert Serra sublima la  nit del llibertins en el segle de les 
llums”

LIBÉRATION
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FITXA ARTÍSTICA
 Comte de Tesis 
 Mademoiselle de Jensling 
 Mademoiselle de Geldöbel 
 Duc de Wand 
 Duc de Walchen
 Madame de Dumeval 
 Comt Alexis Danshire 
 Armin 
 Capità Benjamin Hephie 
 Llibertí 
 Catalin 
 Madame Montavrile 
 Mademoiselle de Rubens

Marc Susini
Iliana Zabeth
Laura Poulvet
Baptiste Pinteaux
Helmut Berger
Théodora Marcadé
Alexander García Düttmann
Lluís Serrat
Xavier Pérez
Francesc Daranas 
Cătălin Jugravu 
Montse Triola 
Safira Robens

FITXA TÈCNICA
Direcció i guió
Albert Serra
Productors
Pierre-Olivier Bardet / Joaquim Sapinho / Albert Serra / Montse Triola
Productor associat Felix Von Boehm
Director de fotografia Artur Tort
So directe Jordi Ribas
Edició Ariadna Ribas / Albert Serra / Artur Tort
Música Marc Verdaguer / Ferran Font 
Direcció artística Sebastian Vogler 
Vestuari Rosa Tharrats 
Produït per Andergraun Films / Idéale Audience / Rosa Filmes
Producció associada Lupa Film
 
França / Portugal / Espanya / 132 minuts / color / 1:85 /   
VO: Francès, alemany, italià / 
No recomanada per a menors de 18 anys
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CONTACTE
Silvia Lobo
prensa@elamedia.es
+34 645 93 29 53
ELAMEDIA ESTUDIOS 
C/ Amparo, 103 · 28012 · Madrid · 




