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Martes 15 VAMPYR
(Carl Theodor Dreyer, 1932, 68 min.)
Martes 22 DIES IRAE
(Carl Theodor Dreyer, 1943, 105 min.)
Martes 29 ORDET
(Carl Theodor Dreyer, 1955, 125 min.)

A PAIXÓN DE JEANNE D’ARC
Título orixinal La Passion de Jeanne d’Arc Ano 1928 Duración 110 min. País Francia 
Dirección Carl Theodor Dreyer Guión Carl Theodor Dreyer e Joseph Delteil Fotografía 
Rudolph Maté e Goestula Kottula Montaxe Marguerite Beaugé e Carl Theodor Dreyer 
Dirección de arte Jean Hugo e Hermann Warm Vestiario Valentine Hugo Produtora 
Societé Generale de Films (Francia) Reparto Maria Falconetti, Eugene Silvain, Maurice 
Schutz, Michel Simon, Antonin Artaud, André Berley Distribución Institut Français

Sinopse Guerra dos Cen Anos, séculos XIV e XV. En 1431, a moza Jeanne d’Arc, 
despois de conducir as tropas francesas á vitoria, é arrestada e acusada de bruxaría. 
Ela declara ter recibido de Deus a misión de salvar Francia, pero é procesada e 
condenada a morrer na fogueira.
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A SÚA CONCEPCIÓN DO OFICIO

a arte
A arte debe representar a vida interior e non a exterior. De aí que debamos aban-
donar o naturalismo e atopar os medios para introducir a abstracción nas nosas 
imaxes. A capacidade de abstraer é consubstancial a toda creación artística. A 
abstracción dálle ao cineasta a posibilidade de saír do estreito recinto en que o 
naturalismo encerrou o cinema.
O ideal, por suposto, é que o director escriba só o seu propio guión. Non se 
converte verdadeiramente nun artista creador (en contraposición a un artista re-
produtor) máis ca cando el mesmo escribe o seu propio guión. No caso contrario, 
non é máis ca alguén que ilustra as opinións de outros. O guión elabórase baixo 
o  pulo íntimo que conduce a escribir tal filme e non calquera outro. E xa que é 
el quen lle dá ao filme o seu contido e forma, asegura deste xeito a súa cohesión 
interna, dramática e psicolóxica.

reparto
Cun bo reparto un filme está xa salvado nun cincuenta por cento. Non é só im-
portante que cada actor encaixe perfectamente no seu papel, ten que acoplarse 
tamén cos demáis actores. Debe resultar convincente que o pai e o fillo, o marido 
e a muller, manteñen relacións mutuas. Por iso coido que non hai que darlles 
demasiada importancia ás similitudes externas entre o actor e o seu papel. O 
decisivo é a súa correspondencia interior, un certo parecido na mentalidade, o 
carácter e o temperamento.

maquillaxe
En realidade, os actores maquíllanse pensando no director de fotografía, quen 
logo os ilumina de maneira que non se perciba a maquillaxe. Sen embargo, na 
actualidade, todo o mundo sabe apreciar a beleza dun rostro natural, con todas as 
súas engurras e pregaduras. Se cobres un rostro con maquillaxe pérdese algo do 
seu carácter. As engurras dunha cara, grandes ou pequenas, contan moitas cousas 
sobre o carácter.

fotografía
A fotografía entendida coma técnica de reportaxe reduciu as posibilidades do ci-
nema, cinguíndoo case exclusivamente ao naturalismo. Ata que o cine non rache 
os vencellos con el, non ha poder acadar as alturas da imaxinación. Polo tanto, de-
bemos substraer o cinema das restricións do naturalismo. Debemos persuadirnos 
da perda de tempo que supón copiar a realidade. Debemos servirnos da cámara 
para crear unha nova forma de arte e unha nova linguaxe.

ritmo
A miúdo vin utilizar un ritmo rápido en filmes que o requerían. Mais tamén vin 
filmes cuxas imaxes estaban fustrigadas por un ritmo artificial en absoluto esixido 
pola acción. Era o ritmo polo ritmo.

cinema sonoro
Se o cinema sonoro non quere ficar estancado, debe concederlles aos renovadores 
a mesma liberdade que tiveron durante a época do mudo. Mais, por desgraza, 
hoxe téndese a sacrificar as individualidades en favor dunha nivelación cara ao 
termo medio.

cinema divertido
O filme meramente divertido non me interesa o máis mínimo, e o modesto filme 
psicolóxico tampouco me parece de recibo nun momento en que se suceden tan-
tas cousas importantes no mundo. En todo caso síntome sobrecollido e trastor-
nado polos conflitos que se desencadean coma terremotos entre países. Os filmes 
que quixera facer deben ser filmes con fondo social e político.

vidal estévez, manuel (1997). Carl Theodor Dreyer (extractos das páx. 43-59). Madrid: Cátedra. Tradución ao 
galego: Cineclube Pontevedra.

A MÍSTICA REALIZADA

A virxe de Orléans, e todo o apaixonante do seu camiño cara á morte, comezou 
a interesarme cando a súa canonización, en 1924, fixo que o gran público, non só 
en Francia, se interesase de novo polos acontecementos que protagonizou e polo 
seu proceso. [...] O que os estraños primeiros planos lle comunican ao espectador, 
se cadra cativado por eles, non foi elaborado ao azar. Todas as imaxes expresan o 
carácter da persoa que as mostra e o espírito mesmo dos tempos. Sacrifiquei os 
embelecementos en favor da verdade. Os meus actores non debían achegarse nin 
sequera ao colorete e ás borlas de maquillaxe en pó. Rompín tamén coa tradición 
na construción dos decorados: dende as primeiras tomas, mandeilles aos atrezzis-
tas que tivesen feito todo o decorado e que se dispuxese todo o preciso; todas as 
escenas, da primeira á última, foron filmadas por orde cronolóxica. Rudolf Maté, 
que dirixía a cámara, comprendía as esixencias da psicoloxía dramática dos pri-
meiros planos e deume xusto o que representa a miña vontade, o meu sentimento, 
o meu pensamento: mística realizada.

dreyer, carl theodor (1999). La mística realizada. En c. t. dreyer, Reflexiones sobre mi oficio (páx. 40). 
Barcelona: Ediciones Paidós. Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra.


