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SINOPSE
a

Selma Jezkova,  inmigrante  checa e
nai solteira, traballa nunha fábrica da
América rural e só atopa consolo na
súa  paixón  pola  música,  especial-
mente  nas  cancións  e  coreografías
dos musicais clásicos de Hollywood.
Selma oculta un terrible segredo: es-
tá a perder a vista, e o seu fillo Gene
correrá  a  mesma  sorte  se  ela  non
consegue,  a  tempo,  o  diñeiro  sufi-
ciente para pagarlle unha operación.
Por  riba,  un  veciño  desesperado
acusa falsamente a Selma de roubar-
lle os seus aforros.

NOTAS DA PELÍCULA

Bailar na escuridade é a terceira pelí-
cula da “Triloxía do corazón de ouro”
de Lars von Trier (as dúas anteriores
serían  Rompendo  as  ondas e  Os
idiotas); todas as historias son sobre
mártires por amor, cuxa máxima as-
piración  é  transcender  nun  mundo
patriarcal.  A  película  é  tamén  unha
crítica  virulenta  contra  a  pena  de
morte nos Estados Unidos e as súas
inxustizas sociais.
a

Os altercados entre Björk e Lars von
Trier xurdiron xa desde o comezo do
proxecto,  xa  que  o  director  insistiu
en que a cantante interpretase o pa-
pel  principal  cando  ela  só  quería
compoñer a banda sonora. Despois
de dous anos e trar rematar a músi-
ca, Björk cedeu ao director cando lle

dixo que abandonaría o proxecto se
ela non interpretaba a Selma. As di-
ferenzas entre Björk e von Trier  in-
fluíron  a  miúdo  na  rodaxe.  Trier
mantería á actriz nun estado de de-
bilidade,  como  fixera  Stanley  Ku-
brick  con  Shelley  Duvall  n'O  res-
plandor. Björk, moi implicada no seu
papel  ata  o  punto  de sentilo  máis
que  interpretalo,  comportaríase  de
forma neurótica e excesiva, mesmo
abandonaría  varios  días  a  rodaxe
despois  de  destruír  algunha  roupa
do escenario. Björk describiu o pro-
ceso  de  facer  esta  película  como
tan  dolorosamente  emocional  que
non  querería  volver  actuar  nunca
(aínda que en 2005 apareceu na pe-
za de videoarte Drawing Restraint 9
do seu marido Matthew Barney).
a

Con  este  filme,  o  director  danés
buscaba romper as regras do Dog-
ma 95 que iniciara con Thomas Vin-
terberg  (un  decálogo  autoral  moi
estrito para crear un cinema sen ar-
tificios) porque xa as vía superadas.
Con todo, mantería un estilo pseu-
do-documental ao usar a cámara en
man. Nesta película máis que nou-
tras, o cineasta concilia o naturalis-
mo da forma  e  os  temas  tratados
(secuencias  improvisadas,  descri-
ción da clase traballadora, determi-
nismo  social,  etc.)  co  simbolismo,
presente  nas  escenas  musicais,  e
que  se  acentuaría  claramente  nas
súas seguintes obras.
a

Trier diferenza as secuencias musi-
cais do resto da película rodándoas
con  máis  de  100  cámaras  dixitais
estáticas e iluminando as cores. Es-
ta técnica permitiu capturar moitos
máis  ángulos  e  primeiros  planos,
difíciles  de realizar  debido ao gran
tamaño das coreografías.  Este sis-
tema, que permitiu aforrar tempo e
gravar  cada  unha  destas  escenas
en  dous  días  en troques  dun mes,

conleva unha montaxe moi nítida cos
planos  curtos  e  fixos,  que  vai  en
contra  das  regras  tradicionais  dos
musicais,  máis  afeitos  a movemen-
tos de cámara amplos. A xestión das
cámaras é resultado da colaboración
entre  Trier  e  o  coreógrafo  Vincent
Paterson (que  tamén  desempeña  o
papel de Samuel): unha vez prepara-
das as coreografías, o director colo-
caría as cámaras e despois situaría-
se o equipo de bailaríns.
a

Aínda que a película está ambienta-
da no estado de Washington, foi fil-
mada entre Dinamarca e Suecia. Al-
gúns  secundarios  son  actores  sue-
cos que serían dobrados por actores
estadounidenses.  Unha  locomotora
danesa de clase MY (propiedade do
operador  de  trens  sueco  TÅGAB)
pintaríase co esquema de cores da
compañía americana Great Northern.
a

A banda sonora da película, lanzada
como o disco  Selmasongs, foi com-
posta principalmente por Björk, pero
varias cancións contaron con contri-
bucións de Mark Bell e as letras fo-
ron de Trier e Sjón. No filme tamén
se  empregaron  tres  cancións  de
Rodgers  e  Hammerstein  proceden-
tes  do  musical  Sorrisos  e  bágoas.
Cada tema comeza con ruídos que
se transforman en música, unha cla-
ra referencia á “noise music”. 

Bailar  na  escuridade  estreouse  no
Cannes do ano 2000 entre aplausos
e polémicas, e recibiría a Palma de
Ouro  e  o  premio  á  mellor  actriz.  A
canción I've Seen It All, cantada con
Thom Yorke, foi nomeada ao Oscar,
pero perdeu ante Things Have Chan-
ged de Bob Dylan. O filme polarizou
á crítica,  algúns tildándoa de melo-
dramática e outros laudándoa como
emotiva e  innovadora.  Apareceu en
varias  listas  das  mellores  películas
do século XXI e de todos os tempos.

Vindeira sesión, venres 27: Trainspotting · Danny Boyle


