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O MOVEMENTO DOGMA 95 

1.- Características constitutivas das vangardas estéticas 

Nicolás Casullo afirma que a vangarda artística é "basicamente unha experiencia 

grupal que se dá no campo da arte, de artistas relacionados con ideas políticas, coas súas 

propias experiencias estéticas, que poden estar constituídas por xente que estea nun 

único medio de expresión estética, plásticos, escritores, cineastas; ou que tamén poden 

cruzar as súas experiencias estéticas". 1  

Á diferenza do Modernismo que se trata de creadores individuais, as vangardas 

teñen unha organización colectiva, reúnense, expoñen un programa en común. Traballan 

en termos comunicativos, crean manifestos, utilizan a propaganda, inclúen reflexións 

filosóficas, nútrense do debate constante, saen a pelexar unha batalla cultural. Raymond 

Williams afirma que “a vangarda, agresiva desde os seus albores, víase a si mesma 

como unha avanzadiña rupturista do futuro: os seus membros non se consideraban como 

portadores dun progreso xa reiteradamente definido, senón como militantes dunha 

creatividade chamada a revivir e liberar á humanidade”. 2 

Podemos sinalar que, a comezos do século XX, as vangardas produciron, en 

termos estéticos, unha revolución na representación das cousas. Puxéronse como 

obxectivo unha liberación da expresión, dos imaxinarios. A influencia da teoría 

psicoanalítica de Sigmund Freud manifestouse na necesidade de tomar o inconsciente 

como un espazo doutras verdades. De aí, a importancia dos soños e os símbolos oníricos 

nas obras do Surrealismo. 

As vangardas atoparon no inconsciente todos aqueles elementos reprimidos pola 

moral burguesa. O artista de vangarda exporá a reivindicación e a liberación do 

instintivo. Á súa vez, tratará de expresar todo o que a arte burguesa deixa fóra. Como 

sinala Casullo, "a arte de vangarda vai conter variables ideolóxicas e teóricas onde vai 

reivindicar unha violencia categórica da súa mensaxe artística como resposta, desde as 

obras, á violencia da propia guerra, á violencia do propio home, da vida cotiá, de vivir 

nunha metrópole, na masividade, na irracionalidade das relacións humanas alienantes e 

vexadoras do home".3 

Outro elemento característico das vangardas estéticas será a oposición ao criterio 

burgués da beleza artística. Non pode utilizarse o concepto de beleza para unha obra 

                                                            
1 CASULLO, Nicolás: Itinerarios de la  Modernidad. Editorial EUDEBA, Buenos Aires 1999 
2 WILLIAMS, Raymond: La política del modernismo. Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1997 
3 CASULLO, Nicolás: op. cit 



5 
 

artística, xa que sempre é un termo histórico que depende das elites que teñen acceso á 

arte. Nestas circunstancias, o artista de vangarda deberá pór en práctica a crítica a través 

da súa obra. O branco da mesma será a "orde social dada", é dicir, todas aquelas 

regulamentacións políticas, estéticas, culturais e sociais que son impostas pola moral 

burguesa. 

Podemos dicir que as vangardas loitarán por construír unha nova imaxe crítica 

de mundo. Noutras palabras: unha nova representación. Liberación da violencia, da 

crítica, das paixóns, dunha nova sensibilidade. 

A modo de síntese, podemos dicir que as vangardas: 

a- Rompen coa ilusión de realidade. O feito estético require da reflexión, non do 

gusto ou do pracer. Expoñen o esencial contra as aparencias. É dicir, rescatan o que as 

aparencias esconden. Rompen coas representacións do dominio; é na forma e non no 

contido onde a arte entra en cuestión.  

b- A linguaxe artística constrúe a realidade. A arte non é mimese, non se trata 

dunha imitación. Non hai nada antes que a linguaxe, a realidade é a linguaxe. 

c- A arte debe expresar sobre todo o conflito da arte. O gran tema da arte é a arte 

mesma, porque a arte é a representación. É aquel discurso que reflexiona infinitamente 

sobre a linguaxe. A súa forma de reflexionar son as novas formas que aparecen e 

critican os modos anteriores. 

d- Cuestionan a propia autonomía da arte. Para as vangardas, a arte non debe ser 

unha produción idealizada, de "elixidos". A súa idea utópica é que todos sexamos 

artistas. 

2.- O cine da postmodernidade 

2.1.- O paradigma postmoderno e as súas consecuencias para a estética e o  

cinema  

O concepto posmodernidade é o termo que se utiliza para designar a unha ampla 

gama de movementos, culturais, artísticos, filosóficos e literarios que xurdiron no 

século pasado, máis precisamente entre as décadas do setenta e o  oitenta, cun claro 

obxectivo: oporse, e por descontado, superar o hexemónico movemento moderno ou 

modernidade. 

Cinco serían as características máis significativas desta postmodernidade: 

1.- Nihilismo e pensamento débil. A razón ilustrada, a verdade totalitaria, a 

ideoloxía imperante e os discursos lexitimadores reciben unha profunda revisión, cando 

non negación. 



6 
 

2.- Fin da historia. A crenza no sentido emancipador da historia e a fe no 

progreso ilimitado e nas utopías liberadoras son eliminadas do pensamento humano. 

3.- Inmediatez, eclecticismo e perspectivismo relativista. Vivimos inmersos 

nunha cultura da inmediatez; unha cultura cuxos trazos fundamentais son o presentismo, 

o sensualismo, o consumismo e unha falta absoluta de calquera perspectiva histórica ou 

reflexiva. Todo pensamento persigue unir elementos conceptuais, pertencentes a 

posturas diferentes ou heteroxéneas, que son elixidos en virtude dunha actitude 

conciliadora de opinións diversas. Na sociedade instálase o escepticismo sobre calquera 

utopía ou discurso global e unha linguaxe retórica e ambigua e, por último, os valores 

perden a súa carga ideolóxica.  

4.- Estetización da vida. Os valores estéticos impóñense fronte aos éticos, así o 

coidado persoal, a moda, a pose, etc. 

5.- Mirada irónica e descrida sobre a realidade. Todo se desmitifica mediante a 

parodia e o humor. A ironía, presente en toda mensaxe emitida e carente de 

connotacións críticas, preséntase como unha visión escéptica do mundo circundante. 

Neste contexto social e cultural, mediatizado politicamente polas presidencias de 

R. Reagan e M. Thatcher e a desaparición da URSS,  aparece un novidoso tipo de 

cinema, chamado postmoderno, que se distingue por: 4 

1.- A desaparición dun cinema referencial ou canónico. Tanto os canons 

normativos de produción e consumo así como o da narración clásica dilúense nunha 

gama case infinita de posibilidades.  

2.- A fragmentación do corpo da narración. A división narrativa pretende ofrecer 

unha temporalidade convencional e segmentada que produce un forte impacto 

psicolóxico sobre o espectador. 

3.- A relativización dos patróns ideolóxicos e morais. Na sociedade postmoderna 

impóñese a desmitificación e a relativización de determinados patróns de 

comportamento humano e moral, así a violencia cotiá, a corrupción, o consumo 

compulsivo, etc. 

2.2.- Os cineastas representativos 

Se queremos ofrecer unha lista dos directores máis cualificados do cinema 

postmoderno debemos, a lo menos, citar a Greenaway, Almodóvar, Egoyan, Tarantino e 

os irmáns Coen. 

                                                            
4 MOLINA FOIX, Vicente: Historia general del cine: El cine en la era audiovisual. Editorial Cátedra. 
Madrid 1995 
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Peter Greenaway nace en Newport (Gales) en 1942. A súa primeira obra cunha 

gran difusión internacional será The draughtsman´s contract, estreada en 1982. 

Pedro Almodóvar é orixinario de Ciudad Real (1949). De familia humilde, 

nunca puido realizar estudios de cinematografía. A película considerada como a que 

mellor condensa o seu individualismo creativo é ¿Qué he echo yo para merecer esto? 

(1984). 

O terceiro director é o armenio Atom Egoyan (1960), nacido en Exipto pero 

canadiense de adopción, dirixe no 1991 a súa obra máis significativa:  The adjuster. 

Quentin Tarantino nace nos Ángeles (California, 1963). A súa longametraxe 

máis aplaudida será Pulp fiction (1994). 

Por último, referirémonos aos irmáns Joel e Ethan Coen, nacidos en San Luís, 

Minneapolis, en 1954 e 1957 respectivamente. Do seu taller creativo nacerán obras 

como Blood simple (1985) ou The big lebowsky (1998). 

3.- A nova retórica e barroquismo visual: A reacción do movemento Dogma 
95 

A influencia do discurso televisivo sobre o cinema actual é dobre. Por unha parte 

os telefilmes caracterízanse por ser narracións simples e redundantes, con personaxes 

estereotipados, planificación estandarizada, linguaxe transparente e de fácil consumo, 

ausencia de tempos mortos, finais pechados que resolven todos os conflitos expostos e, 

en xeral, un ton medio que sexa comprensible polo gran público e evite calquera esforzo 

de recepción. Por outra parte, a influencia da narración fragmentaria dos anuncios e 

videoclips, xerou, ao longo dos pasados anos oitenta e noventa, un novo barroquismo no 

cinema que se caracteriza por: 

a- Montaxe que fragmenta a acción en numerosos planos de moi breve 

duración. 

b- Predominio do movemento, tanto dentro do plano como da cámara. 

c- Encadres rebuscados e desequilibrados. 

d- Distorsións orixinadas por angulacións e lentes de distancia focal curta. 

e- Amalgama de imaxes de diverso tratamento fotográfico (filtros, cromatismo, 

etc.). 

f- Banda sonora afastada do naturalismo e cun fin claro de primar a 

espectacularidade.  

Esta retórica está presente en relatos onde predomina a acción espectacular e a 

violencia, frecuentemente pertencentes ao xénero fantástico e de acción, pero que se 
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estenderon á outros. A súa finalidade é producir no receptor un efecto hipnótico, de 

xeito que a atención embobada e a fascinación da imaxe constitúan o principal motivo 

do espectador, ao marxe do interese do relato. 

 

4.- O Manifesto Dogma 95 

En 1995 en Dinamarca, máis precisamente na cidade de Copenhague, xorde un 

colectivo de cineastas autodenominado Dogma 95. O manifesto deste movemento foi 

redactado por Lars Von Trier e Thomas Vinterberg.  

O manifesto comeza coa exposición do principal obxectivo do movemento: 

"loitar contra certas tendencias do cinema actual". Continúa cunha crítica ao cinema de 

autor xurdido en 1960. É dicir, unha crítica a un grupo de cineastas que tentou cambiar 

o curso que tiña o cinema até ese momento. Dogma 95 opina que "o cinema antiburgués 

transformouse en burgués pois fora fundado sobre teorías que tiñan unha percepción 

burguesa da arte". 

Este é o primeiro punto de encontro coas vangardas estéticas. É aquí onde se 

expresa o rexeitamento ante as formas dadas polo criterio burgués que define que é e 

que non é cinema. Dogma 95 argumenta a súa postura e di que "o concepto do autor, 

nacido do romanticismo burgués, era entón... ¡falso! Para Dogma  95 o cinema non é 

algo individual" 

Un elemento interesante que xorde deste documento é o rol que se lle dá ás 

novas tecnoloxías. Para Dogma 95 o auxe das tecnoloxías ten como consecuencia a 

"democratización suprema do cinema". Para argumentar isto, se autodenomina 

vangarda: "canto máis accesibles se fan os medios, máis importante é a vangarda. Non é 

algo accidental que a vangarda teña connotacións tecnolóxicas". 

É rechamante a énfase que lle pon Von Trier e Vinterberg á necesidade de 

destruír o individualismo no cinema: " non importa quen é o que fai as películas. ... A 

resposta é a disciplina... debemos pórlles uniformes ás nosas películas, porque o cinema 

individualista será por definición decadente”.  

Dogma 95 emprende a batalla contra a idea de concibir unha película como unha 

ilusión e redacta os dez preceptos indiscutibles ós que denomina Voto de Castidade. 

4.1.- O Voto de Castidade de Dogma 95  

1º- As rodaxes teñen que levarse a cabo en localizacións reais. Non se pode 

decorar nin crear un "set". Se un artigo ou obxecto é necesario para o desenvolvemento 

da historia, débese buscar unha locación onde estean eses obxectos necesarios. 



9 
 

2º-  O son non pode ser mesturado separadamente das imaxes ou viceversa (a 

música non debe ser usada, a menos que esta sexa gravada no mesmo lugar onde a 

escena está a ser rodada). 

3º- Rodarase cámara en man. Calquera movemento ou inmobilidade debido á 

man está permitido. (A película non debe ter lugar onde estea a cámara, a rodaxe debe 

ter lugar onde a película teña lugar). 

4º- A película ten que ser en cor. Luz especial ou artificial non está permitida (se 

a luz non alcanza para rodar unha determinada escena, esta debe ser eliminada ou, en 

rigor, pódeselle enchufar un foco simple á cámara). 

5º- Prohíbense os efectos ópticos e os filtros. 

6º- A película non pode ter unha acción ou desenvolvemento superficial (non 

poden mostrarse armas nin poden ocorrer crimes na historia). 

7º- Prohíbese a alienación temporal ou espacial. (Isto é para corroborar que a 

película ten lugar aquí e agora). 

8º- Non se aceptan as películas de xénero. 

9º- O formato da película debe ser o Académico de 35mm (Academy format). 

10º- O director non debe aparecer nos títulos de crédito. 

Ademais, xuro que como director abstereime de todo gusto persoal! Xa non son 

un artista. Xuro que me absterei de crear unha obra, porque considero que o instante é 

moito máis importante que a totalidade. O meu fin supremo será facer que a verdade 

sala dos meus personaxes e do cadro da acción. Xuro facer isto por todos os medios 

posibles e ao prezo do bo gusto e de todo tipo de consideracións estéticas. 

Así pronuncio o meu voto de castidade. 

Copenhague, 13 de marzo de 1995. 

En nome de Dogma 95: Lars von Trier e Thomas Vinterberg. 

A modo de resumo, o decálogo do Manifesto Dogma 95 significa esencialmente: 

1- Unha reacción contra as películas industriais realizadas segundo esquemas 

fosilizados, necesitados de altos presupostos, innecesariamente complexas en canto 

relatos e que se valen de accións espectaculares e de efectos especiais para atraer ao 

público. É dicir, contra este tipo de cine encarnado, de modo exemplar pero non 

exclusivo, polo cinema norteamericano dos grandes estudios. 

2- Rexeita o cine de autor que primaba a vontade artística e demiúrxica do 

director. 

2- Renuncia á artificios fílmicos en aras á creatividade e á imaxinación  dos 
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cineastas. 

4.2.- As principais influencias do Dogma 95 

Dogma 95 non constituíu un movemento revolucionario porque non creou nada 

novo. Os seus mandamentos, dun xeito individualizado, xa estaban en vigor cando eles 

chegaron. Diversos creadores, individual ou colectivamente, utilizaron xa con 

anterioridade eses artificios. Analizaremos particularmente algúns deles. 

1.- Eran películas de baixo presuposto, como as producidas na serie B 

norteamericana ou na Nouvelle Vague. 

2.- A sinxeleza estilística xa estaba presente na obra de Truffaut. 

3.- A non utilización de actores profesionais, ou polo menos, que non todo o 

reparto se apoie neles, xa era norma habitual en Rossellini. 

4.- A rodaxe en exteriores era un recurso habitual de Rossellini ou da Nouvelle 

Vague. 

5.- A ausencia de música fora un artificio lucidamente empregado por Antonioni 

para crear silencios expresivos e representativos de situacións e sentimentos. 

6.- A iluminación naturalista era habitual no Neorrealismo. 

7.- Os movementos de cámara propios do Dogma 95 xa se usaban no Cinema 

Verité. Con este artificio pretendían mostrar as características dos seres humanos e non 

as calidades artísticas dos planos cinematográficos. 

8.- Creadores como J. Cassavetes, E. Rohn, K. Loach, A. Hitchcoch e un longo 

número de directores poden ser considerados tamén precursores do Dogma 95. 

4.3.- Os seus máximos expoñentes: Lars von Trier e Thomas Vinterberg  

Lars von Trier nace en Copenhague (Dinamarca) en 1953. Estudia 

cinematografia e na súa idade temperá realiza proxectos de publicidade, videoclips e 

producións para a televisión. O seu primeiro recoñecemento internacional recíbeo en 

Cannes co filme Forbrydelsens element (The element of crime) en 1984.  

En 1995, xunto a Thomas Vinterber, Kristian Levring e Søren Kragh-Jacobsen 

elaboran o Manifesto Dogma 95, onde establecen os requisitos para a realización de 

películas e invitan a seguilos ao resto dos directores. 

A súa película que sintetiza expresamente os presupostos do Manifesto 95 será 

Idioterme, estreada en 1998. 

Thomas Vinterberg terminou os seus estudos na Escola Nacional de Cinema de 

Dinamarca en 1993 coa película Last round, que gañou o premio do xurado e o primeiro premio 

no festival de Tel Aviv, antes de ser nomeada ao Óscar en 1994. O director recibiu ademais 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kristian_Levring
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kragh-Jacobsen
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outros galardóns e numerosos premios en festivais internacionais polas súas curtametraxes, 

como o de ficción The boy who walked backwards (1994). 

En 1995, intégrase no Movemento Dogma 95. 

Debutou como director de longametraxes en 1966 con The biggest heroes. 

4.4.- Análise das obras máis representativas: Festen e Idioterme  

A primeira película Dogma, Festen, é de Thomas Vinterberg. A Dogma número 

dous, Idioterme, foi dirixida por Lars Von Trier.  

4.4.1.- Festen 

Título orixinal: Festen (A celebración). 

Ano: 1998. 

Duración: 105 minutos. 

País: Dinamarca. 

Director: Thomas Vinterberg. 

Guión: Thomas Vinterberg e Mogens Rukov. 

Fotografía: Anthony Dod Mantle. 

Reparto: Henning Moritzen, Ulrich Thomsen, Thomas Bo Larsen, Birthe 

Neumann, Trine Dyrholm, Paprika Steen, Helle Dolleris. 

A sinopse: Este filme conta a reunión dunha familia e amigos dun patriarca para 

celebrar o seu aniversario. Durante a cea un discurso pronunciado por un dos seus fillos 

fará saltar polos aires  a celebración e a alegría dos asistentes, transformándoa nun 

doloroso exercicio de memoria e de catarse. 

O argumento: Amigos e familiares reúnense para celebrar o sesenta aniversario 

do patriarca dos Klingenfeld, nunha residencia-hotel da súa propiedade. Os 

protagonistas son tres irmáns, dous homes e unha muller, afectados polo suicidio da súa 

irmá facía só un mes. Tres irmáns moi diferentes.  Christian, o maior,  aproveita a 

situación para sacar os trapos sucios da familia e le un discurso titulado “Cando papa se 

bañaba” onde confesa os abusos sexuais sufridos por el e a súa irmá suicida, cando eran 

pequenos por parte do seu pai. Por este motivo, ela suicidarase porque non podía 

soportalo por máis tempo. Nun primeiro momento, o cabeza de familia non recoñece os 

feitos e incluso a súa muller confesa estar orgullosa del. Os irmáns únense para loitar 

contra o seu pai. A situación é tan tensa que no almorzo do último día, o pai, Helge, 

acaba asumindo a súa responsabilidade. Non só admite os feitos senón que ademais 

manifesta o propósito de suicidarse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Thomas%20Vinterberg
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henning%20Moritzen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ulrich%20Thomsen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Thomas%20Bo%20Larsen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Birthe%20Neumann
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Birthe%20Neumann
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Trine%20Dyrholm
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paprika%20Steen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Helle%20Dolleris
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A análise sociolóxica: Festen é un estudio sociolóxico da sociedade danesa. É a 

película por antonomasia de Dinamarca, sobre todo na forma como critica e ataca a vida 

familiar burguesa. Sen embargo non se intenta crear un calco da sociedade 

contemporánea danesa senón que podería ter ocorrido en calquera outra época. 

Trátase dun tema connatural desa sociedade, como é a  ocultación, máis ben a 

negación, da verdade e da historia. Cando un pobo se pecha para ocultar a súa propia 

historia, está imposibilitado para abrirse á outros pobos e culturas. E acaban 

irremediablemente converténdose en seres débiles e vulnerables. 

As coordenadas espazo - temporais: 

O espazo queda reducido á residencia coas súas correspondentes dependencias. 

Os exteriores soamente recollen as estradas que se dirixen á casa. 

O tempo real redúcese a tres días sucesivos. No primeiro, pola tarde, chegan os 

invitados. No segundo acontecen a maioría dos feitos. No terceiro día, durante o 

almorzo,  resólvese todo. 

A opinión persoal: Vinterberg pon ao descuberto neste filme aqueles elementos 

paradigmáticos da sociedade danesa: violencia, machismo, violencia de xénero, 

nacionalismo, abuso do alcol, racismo, suicidio, etc. 

A crítica: 

        Carlos Boyero: “Corrosiva e divertida”. 

Sergi Sánchez: “Celebración é unha sátira sobre a familia e outros animais que 

conecta coas raíces máis profundas da tradición cultural europea. É unha película 

radicalmente moderna na forma, pero non no contido. Quen se achegue a vela 

esperando un sucedáneo de Os idiotas levarase unha decepción: non é máis que un 

magnífico, atrevido tratado sobre a hipocrisía, as malas costumes e a natureza humana”. 

4.4.2.- Idioterme  

Título orixinal: Idioterme (Os idiotas). 

Ano: 1998. 

Duración: 117 minutos. 

País: Dinamarca. 

Director: Lars von Trier. 

Guionista: Lars von Trier. 

Fotografía: Jan Schut. 
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Reparto: Bodil Jorgensen, Jens Albinus, Troels Lyby, Nikolaj Lie Kaas, Anne 

Louise Hassing,Louise Mieritz, Henrik Prip, Luis Mesonero, Knud Romer 

Jorgensen, Trine Michelsen, Anne-Grethe Bajrup Riis. 

A sinopse: Un grupo de xoves comparte un mesmo interese: a idiotez. Cunha 

casa de campo como base, pasan o seu tempo libre xuntos explorando os ocultos e 

pouco apreciados valores da idiotez e da subnormalidade. O grupo dedícase a 

enfrontarse á sociedade burguesa con estas conductas.  

 O discurso argumental: A historia comeza nun restaurante onde o grupo de 

xoves inicia unha sesión de absoluta subnormalidade e idiotez e rapta a unha clienta 

(Karem) co fin de marchar sen pagar a factura. A nova inquilina non se sinte 

inicialmente integrada no grupo, que ten como única finalidade o mofarse dos que viven 

fora da comuna e romper así o status e as normas da sociedade burguesa. 

 Son múltiples as escenas onde se manifestan autenticamente quixotescos,  

idiotas, ou, máis ben, retrasados mentais; así sucede na piscina, na relación co grupo de 

autistas, na orxía, etc. 

 Posteriormente, unha integrante (Josefine) abandona o grupo presionada polo 

seu pai e a partir deste suceso algúns dos camaradas comezan a fraquear na súa fe. 

 Como solución deciden que un elemento abandone o grupo e se integre na 

sociedade impóndolle unha única condición: seguir facendo o idiota. O escollido, 

profesor de Arte, imparte unha clase á que asisten tamén o grupo dos idiotas que o 

critican porque non respecta a condición pactada. 

  Finalmente, todos abandonan a comuna recoñecendo que esta foi a etapa máis 

plena da súa existencia. Unha das protagonistas, Karem, chega a casa dos seus pais 

acompañada de Susan. O recibimento é frío e indiferente. Como reacción, Karem opta 

por unha estratexia puramente idiota e ambas abandonan a vivenda. 

As coordenadas espazo - temporais.  

A coordenada temporal podía reducirse, máis ou menos, á nunha quincena. Os 

espazos circunscríbense esencialmente á casa-comuna e aos seus exteriores, pero tamén 

se amplían ao mundo exterior: restaurante, axencia de publicidade, bar de copas, 

piscina, aula de arte, vivenda familiar de Karem, etc. 

A análise psicolóxica: Os personaxes da película de Lars von Trier tentan 

demostrar, co seu experimento, o seu modo de vida, que a sociedade é un absurdo. Para 

iso, xeran diferentes situacións concretas, onde chocan con individuos concretos. En 

contra de todo prognóstico, este mecanismo falla: eles non fan máis que reproducir a 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bodil%20Jorgensen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jens%20Albinus
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Troels%20Lyby
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nikolaj%20Lie%20Kaas
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anne%20Louise%20Hassing
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anne%20Louise%20Hassing
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Louise%20Mieritz
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henrik%20Prip
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luis%20Mesonero
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Knud%20Romer%20Jorgensen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Knud%20Romer%20Jorgensen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Trine%20Michelsen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anne-Grethe%20Bajrup%20Riis
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propia estupidez reinante, no seu intento de demostrar a estupidez dos outros sitúanse 

nun lugar superior (pásanse de listos) e búrlanse do resto e de eles mesmos 5 

A opinión persoal: O argumento é pobre.  O produto final atrévome a cualificalo 

como absurdo, sórdido e obsceno.  

A crítica: Para rematar, un par de opinións do sempre perspicaz e intelixente 

Carlos Boyero: 

“Recoñecendo que este director tan insólito como agresivo está en posesión dun 

talento especial e de recoñecible personalidade, só me sentín impresionado polo seu 

cinema en dúas ocasións (Breaking the waves e Dancer in the dark). O resto, ou non as 

entendo, ou póñenme  dos nervios, ou me parecen estupideces convenientemente 

adornadas, pero admito que o seu autor sempre se sente na obrigación de dar a nota, de 

empeñarse en ser o máis transgresor, de que ninguén permaneza indiferente ante as súas 

criaturas”. 

“Afeito a que as súas mordaces ou extravagantes palabras nunca as leve o vento, 

á provocación vocacional ou calculada, Lars von Trier foi escandalosa e multitudinaria 

noticia no último Cannes (2011) non xa pola última obra que procreara (...) senón por 

expresar publicamente certezas tan perigosas e bárbaras como que lle caía simpático 

Hitler”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 https://sarargallardoordpress.com/2014/01/31/los-idiotas/ 
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