
Discurso final da película "O gran ditador", de Charlie Chaplin, 1940    

"Síntoo.  
 
Pero... eu non quero ser emperador. Ese non é o meu oficio, senón axudar a todos si fose posible. Brancos ou 
negros. Xudeus ou xentís. Temos que axudarnos os uns aos outros; os seres humanos somos así. Queremos 
facer felices aos demais, non facernos desgraciados. Non queremos odiar nin desprezar a ninguén. Neste 
mundo hai sitio para todos e a boa terra é rica e pode alimentar a todos os seres. O camiño da vida pode ser 

libre e fermoso, pero perdémolo. A codicia envelenou as armas, levantou barreiras de odio, empuxounos cara ás miserias e as 
matanzas.  
 
progresamos moi rápido, pero encarcerámonos a nós mesmos. O maquinismo, que crea abundancia, déixanos na necesidade. O noso 
coñecemento fíxonos cínicos. A nosa intelixencia, duros e secos. Pensamos demasiado, sentimos moi pouco.  
 
Máis que máquinas necesitamos máis humanidade. Máis que intelixencia, ter bondade e dozura.  
 
Sen estas calidades a vida será violenta, perderase todo. Os avións e a radio fannos sentir máis próximos. A verdadeira natureza 
destes inventos esixe bondade humana, esixe a irmandade universal que nos una a todos nós.  
 
Agora mesmo, a miña voz chega a millóns de seres en todo o mundo, millóns de homes desesperados, mulleres e nenos, vítimas dun 
sistema que fai torturar aos homes e encarcerar a xentes inocentes. Aos que poidan oírme, dígolles: non desesperedes. A desdicha 
que padecemos non é máis que a pasaxeira codicia e a amargura de homes que temen seguir o camiño do progreso humano.  
 
O odio pasará e caerán os ditadores, e o poder que se lle quitou ao pobo se lle reintegrará ao pobo, e, así, mentres o Home exista, a 
liberdade non perecerá.  
 
Soldados:  
 
Non vos entreguedes a eses que en realidade vos desprezan, vos escravizan, regulamentan as vosas vidas e dinvos que tedes que 
facer, que dicir e que sentir.  
 
Várrenvos o cerebro, cébanvos, trátanvos como a gando e como carne de canón. Non vos entreguedes a estes individuos inhumanos, 
homes máquina, con cerebros e corazóns de máquina.  
 
Vós non sodes gando, non sodes máquinas, sodes Homes. Levades o amor da Humanidade nos vosos corazóns, non o odio. Só os que 
non aman odian, os que nos aman e os inhumanos.  
 
Soldados: 
 
Non loitedes pola escravitude, senón pola liberdade. O o capítulo 17 de San Lucas lese: "O Reino de Deus non está nun home, nin 
nun grupo de homes, senón en todos os homes..." Vós os homes tedes o poder. O poder de crear máquinas, o poder de crear 
felicidade, o poder de facer esta vida libre e fermosa e convertela nunha marabillosa aventura.  
 
En nome da democracia, utilicemos ese poder actuando todos unidos. Loitemos por un mundo novo, digno e nobre que garanta aos 
homes un traballo, á mocidade un futuro e á vellez seguridade. Pero baixo a promesa desas cousas, as feras subiron ao poder. Pero 
mentiron; nunca cumpriron as súas promesas nin nunca as cumprirán. Os ditadores son libres só eles, pero escravizan ao pobo. 
Loitemos agora para facer realidade o prometido. Todos a loitar para liberar ao mundo. Para derribar barreiras nacionais, para 
eliminar a ambición, o odio e a intolerancia.  
 
Loitemos polo mundo da razón.  
 
Un mundo onde a ciencia, o progreso, nos conduza a todos á felicidade.  
 
Soldados: 
 
En nome da democracia, debemos unirnos todos." 


