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Sesión do 12 de novembro de 2020                  Ordet (A palabra)
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Ordet. Dinamarca,  1955. B/N,  125 min.  Drama |  Dirección e guión:  Carl  Theodor  Dreyer  |  Fotografía:  Henning
Bendtsen | Música: Paul Schierbeck | Intérpretes: Henrik Malberg (Morten), Emil Hass Christensen (Mikkel), Preben
Lerdorff Rye (Johannes), Cay Kristiansen (Anders), Brigitte Federspiel (Inger) | Produción: Palladium Films

PREMIOS
a

Festival de Venecia 1955
León de Ouro á Mellor Película
Premios Globos de Ouro 1955
Mellor Película Estranxeira

SINOPSE
a

Cara a 1930, nunha aldea de Iutlan-
dia,  vive  o  vello  granxeiro  Morten
Borgen. Ten tres fillos: Mikkel, Joha-
nnes  e  Anders.  Mikkel  está  casado
con Inger, ten dúas fillas e espera o
nacemento do seu terceiro fillo.  Jo-
hannnes estudou Teoloxía e, por im-
buírse  das  ideas  de  Kierkegaard  e
identificarse con Xesucristo, é toma-
do por  un tolo.  Anders está  namo-
rado  da filla  do  xastre,  líder  intran-
sixente dun sector relixioso rival. Tal
circunstancia  revitaliza  a  discordia
que sempre existiu entre as dúas fa-
milias, xa que ningunha ve con moi
bos ollos que os seus fillos contraian
matrimonio. 

NOTAS DA PELÍCULA

Trátase  dunha  adaptación  da  obra
teatral de Kaj Munk. Máis próximo ás
artes plásticas que á pura narración
de historias, Dreyer expón nesta pelí-
cula  un  torrente  de  espiritualidade,
rodeándoa dun ambiente místico no
que se interesa por tratar, por riba de
todo, a inseguridade do individuo an-
te os caprichos da fe e da razón. Nun
fermosísimo branco e negro, a luz e
o detalle nos rostros e os obxectos
xogan un papel básico nos espazos
e os encadres, lembrando a pintura
flamenca  e  o  pintor  danés  Vilhelm
Hammershøi,  admirado  por  Dreyer,
co que comparte o convencemento
de  que  nos  interiores  se  consegue
maior dramatismo; en ambos a quie-
tude  da  súa  figuración  enfróntanos
inevitablemente á idea da morte. 

Kaj  Munk  escribiu  a  obra  teatral I
Begyndelsen  var  Ordet en  1925,  e
estreouna en Copenhague en 1932.
Dreyer  asistira  á estrea da obra,  e
levaba desde entón querendo adap-
tala ao cinema. Munk fixera el mes-
mo o guión dunha versión cinema-
tográfica,  que  non conseguiu  ven-
der  á  produtora  Nordisk  Film.  A
adaptación sueca, dirixida por Gus-
taf  Molander  e  protagonizada  por
Victor Sjöström, estreouse en 1943.
Molander  deu  unha  versión  deste
drama  relixioso  de  xeito  realista,
mesmo positivista.
a

Despois de que varios anos de pro-
blemas  financeiros  estancasen  a
súa  carreira  cinematográfica,  en
1952 Dreyer recibiu un contrato de
arrendamento  para  toda a  vida  da
Dagmar Bio,  unha sala de cine de
arte  e  ensaio  en  Copenhague.  Os
beneficios  da  sala  permitíronlle  a
Dreyer comezar a producir unha no-
va  película  a  través  de  Palladium
Studios. 
a

Por razóns legais, a versión de 1943
obrigou a  Palladium a  esperar  até
1954 para comezar a produción da
película  de  Dreyer.  O cineasta  fixo
cambios na obra orixinal, como en-
gadir  a  escena  inicial  da  película
(que se inspirou nunha pasaxe das
memorias  publicadas  por  Munk),
omitindo a anterior relación amoro-
sa de Johannes como factor contri-
buínte á súa enfermidade mental e
cortando  dous  terzos  do  diálogo
orixinal  de  Munk.  Aínda  que  tivo
coidado de manterse fiel á intención
de Munk e á mensaxe da obra, re-
duciu o diálogo ao esencial, dando
lugar a un filme minimalista.
a

A rodaxe durou catro meses: dous
nun  estudio  e  dous  en  Vedersø,
unha aldea de Iutlandia onde Munk
servira como sacerdote luterano. 

Ordet é  sobre  todo  recordada pola
súa fotografía. A película conta cun
total de 114 tomas individuais, a me-
tade das cales se producen na pri-
meira  e  última  escena  da  película.
Moitas  tomas  duraron  até  sete  mi-
nutos.  Dreyer  usou  principalmente
tomas longas e unha cámara de mo-
vemento lento. 
a

O método de Dreyer consistía en fil-
mar unha única escena ao día. Polas
mañás Dreyer ensaiaba cos actores
mentres bloqueaba simultaneamente
o seu movemento, configuraba luces
e bloqueaba o movemento da cáma-
ra.  Despois,  ao final  do día,  Dreyer
filmaría o plano único, normalmente
rodando entre 2 e  3 tomas.  Dreyer
optou por non planificar previamente
ningún encadre e tomou cada deci-
sión o día da rodaxe.

O  director  de  fotografía  Henning
Bendtsen dixo que cada imaxe está
composta como unha pintura na que
o fondo e a iluminación están coida-
dosamente preparados. Mentres que
a maioría dos cineastas daquela usa-
ban unha ou dúas luces para unha
escena,  Dreyer  e  Bendtsen  chega-
ban a usar até 20. Os electricistas a
miúdo tiñan que acender e apagar as
luces durante a rodaxe sen que se
notase na película. A Dreyer non lle
gustaban os medidores de luz e pre-
feriu  deducir  a  exposición  correcta
en cada lugar a ollo.

Dreyer  nunca lles  dicía aos actores
cando  estaba  satisfeito  coas  súas
actuacións,  só  sorría  cando  actua-
ban do xeito que el quería. Moitos ti-
ñan que contar os seus pasos men-
tres recitaban o seu diálogo.  Tamén
escolleu  persoalmente  traxes  para
todos eles, e contratou un especia-
lista  lingüístico  para  asegurarse  de
que  falasen  o  mesmo dialecto  que
os personaxes.

Vindeira sesión, venres 13: Grey Gardens · Albert & David Maysles, Ellen Hovde, Muffie Meyer


