
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Una aproximació a Dogma 95                               
vint anys després. 

 
Marina Pascual Bestard 

 
Grau d’Història de l’art 

 

Any acadèmic 2017-18 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne:43158060D 
 
Treball tutelat per Maria Magdalena Brotons Capó. 
Departament de Ciències històriques i Teories de les arts. 
 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 

Sí No Sí No 

    

 
 
 

Paraules clau del treball:  
globalització cultural, cinema digital, realisme, avantguarda, modernitat i postmodernitat 
cinematogràfica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUM 

Ara fa just vint anys es va estrenar Festen, la primera pel·lícula amb “certificat 

d’autenticitat Dogma 95”. Aquest film danès superà totes les expectatives i rellançà el 

grup fundat pel seu director, Thomas Vinterberg, i el polèmic Lars von Trier. Dogma 95 

va néixer en el marc de la commemoració dels primers cent anys de cinema, situant-se a 

la cruïlla entre el passat i el futur del mitjà. Recollien l’herència de la modernitat 

cinematogràfica i alhora proposaven un nou concepte de producció fílmica que, vist en 

perspectiva, anunciava alguns dels trets que marcarien el panorama audiovisual del 

segle XXI. Aquest treball analitza les característiques del col·lectiu danès, així com les 

seves propostes i obres més rellevants. La intenció és oferir-ne una visió general, breu 

però precisa, per tal de valorar críticament la transcendència de les seves aportacions. 

 

Paraules clau: 

globalització cultural, cinema digital, realisme, avantguarda, modernitat i 

postmodernitat cinematogràfica. 

 

 

ABSTRACT 

Twenty years ago the first film with “Dogme certificate of authenticity” was 

released. The Danish film Festen exceeded all expectations and put on the map the 

group founded by its director, Thomas Vinterberg, and the controversial Lars von Trier. 

Dogme 95 was born in the framework of the commemoration of the first century of 

cinema, positioning itself between the past and the future of the medium. They gathered 

the heritage of the cinematographic tradition while they proposed a new concept of film 

production. This paper analyses the features of the Danish collectivity, as well as their 

proposals and the most significant works. The aim of this study is to offer a general 

vision in order to evaluate critically the scope of its contributions. 

 

Key words: 

cultural globalization, digital cinema, realism, avant-garde, Modern and Postmodern 

cinema. 
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1. INTRODUCCIÓ  

El present treball s’emmarca en la línia temàtica El cinema a Europa després de la 

Segona Guerra Mundial: del neorealisme italià a la modernitat cinematogràfica, 

dirigida per Maria Magdalena Brotons. Amb l’elecció del tema i la decisió d’estudiar  

un moviment (Dogma 95) produït gairebé a finals dels anys 90, es vol intentar fer      

una mirada diferent cap al cinema de la modernitat, mitjançant l’anàlisi del seu ressò   

en el que se sol denominar postmodernitat cinematogràfica. 

1.1. Objectius 

Amb aquest treball es pretén discernir, en la mesura del que sigui possible, quin fou 

el paper exercit per Dogma 95 en el marc de la història del cinema contemporani. La 

intenció és concloure si podem parlar d’una proposta transcendental o si hauríem de 

referir-nos-hi, més bé, com una broma enginyosa o com una bona estratègia de 

màrqueting. Per assolir aquest propòsit es fixen una sèrie d’objectius específics: 

a) Analitzar les característiques principals del grup i les seves propostes. 

b) Identificar aquests aspectes en les seves pel·lícules més representatives. 

c) Valorar com incorpora i rebat l’herència cinematogràfica alhora que avança 

algunes de les novetats del cinema dels nostres dies. 

 

1.2. Mètode de treball 

L’estudi del tema es planteja des d’una òptica general perquè es basa en una anàlisi 

bibliogràfica de la qual es desprenen diferents aproximacions. El mètode de treball s’ha 

centrat, per tant, en la recerca i anàlisi d’aquestes fonts però també, com no pot ser 

d’altra manera, en el visionat de pel·lícules. El primer pas, que inclou recerca 

d’hemeroteca així com de la informació en línia disponible, va seguit per la selecció de 

les obres atenent a paràmetres de rigor i, evidentment, de concreció respecte al tema que 

ens ocupa. Finalment, l’anàlisi de les fonts ha pautat la redacció posterior del treball, 

que comença amb la presentació del tema i continua amb una síntesi dels estudis fets 

vers els trets definitoris del grup. Acaba amb una anàlisi de quatre de les seves 

pel·lícules més representatives (Festen, Idioterne, Mifune i Italiensk for begyndere) per 

tal reconèixer com es posen en pràctica les característiques anteriorment explicades. 
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ  

Dogma 95 va suscitar, des dels seus inicis, interès i polèmica a parts iguals. Mentre 

la segona es va anar esvaint amb el temps, a mesura que ho feia l’efervescència del 

moviment, l’atenció de crítics i historiadors es va mantenir. Gràcies a això avui podem 

parlar d’un cos bibliogràfic relativament ric, si es té en compte la curta durada d’aquest 

moviment. A més, s’ha abordat el tema des de perspectives molt diverses, la qual cosa 

evidencia la complexitat del tema. Vist des de la distància es podria argumentar que la 

rellevància del grup danès es fonamenta en aquesta complexitat i repercussió, però part 

de la crítica contemporània no pensava així. Cal fer una mirada, per tant, a les fonts 

primàries de les que disposem. Les publicacions on apareixen les primeres reaccions ens 

són útils perquè aporten una visió força aproximada de com fou la irrupció i rebuda del 

moviment el 1995 i els anys immediatament posteriors
1
. Ara bé, són les paraules dels 

protagonistes allò que més ens apropa a l’esperit amb el què va sorgir el col·lectiu.  

Hi ha documents audiovisuals que recullen entrevistes concedides pels seus 

promotors, però els trobem de manera dispersa i la procedència sol ser desconeguda. Per 

això se cita habitualment un llibre titulat The Name of this Book is Dogma 95
2
: entre 

1998 i 2000, Richard Kelly va realitzar entrevistes a la majoria dels implicats (directors, 

productors, actors) amb la intenció de fer un documental, que finalment també es va 

produir
3
. Aquestes entrevistes es transcriuen en el llibre, que alhora inclou impressions 

de l’autor fetes des dels llocs on s’anaven produint els esdeveniments. És un document 

(dos documents en realitat) que ens apropa, en espai i temps, al sorgiment i difusió del 

moviment. També és interessant, per una altra banda, consultar com parlen 

retrospectivament de les normes de Dogma 95 aquests mateixos directors a dia d’avui
4
.  

                                                
1 ROBERTS, J. (1999). “Dogma 95”. New Left Review, I/238, p.141-149. 

ROSS, P. (2000). “The Cult of Cinematic Purity”. World Press Review, vol.47, nº1, p.34. 

WEINRICHTER, A. (2002). “Algunos hitos de los 90: ¿A qué canon quedarse?”. Secuencias: revista de 

historia del cine, 16, p. 33-37. 

VIDAL, N. (2002). “No es Dogma todo lo que parece”. Nosferatu: Revista de cine, 39, p.4-11. 
2 KELLY, R. (2001). El título de este libro es Dogma95. Barcelona: Alba Editorial. 
3 JALFON, P. (productor), METZSTEIN, S. (director). (2000). The Name of This Film is Dogma95. 

[Pel·lícula]. Anglaterra: Minerva Picture Company Ltd. Consultat 21 d’abril de 2018, des de: 

https://vimeo.com/94639201  
4 OBERENDER, T. (2016, 22 de febrer). Berlinale Talents 2016 | “The Director Must Not Be     

Credited: Collectives” |  Thomas Vinterberg [Vídeo]. Consultat 21 d’abril de 2018, des de: 
https://www.youtube.com/watch?v=gqAGG2LI1LY&list=PLYcrzkoXPK3JgaCKCh0qoUkYH7npYNaW_ 

SCHEPELERN, P. (2018, 19 d’abril). Lars von Trier Interview: Through the Black Forest            

[Vídeo]. Consultat 21 d’abril de 2018, des de https://vimeo.com/265532625  

https://vimeo.com/94639201
https://www.youtube.com/watch?v=gqAGG2LI1LY&list=PLYcrzkoXPK3JgaCKCh0qoUkYH7npYNaW_
https://vimeo.com/265532625
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El gruix de les fonts consultades, però, el conforma el cos bibliogràfic del que 

parlava, i que podem classificar segons el seu grau d’especificitat. Ha estat necessari 

analitzar dos tipus de bibliografia: una de caire més general
5
 i una altra de caràcter 

específic (que esdevé el pilar principal sobre el que se sustenta el present treball)
6
. 

Dogme Uncut
7
 és un monogràfic que Jack Stevenson va publicar l’any 2003 i on 

parla de tots els aspectes relacionats amb aquell: sorgiment i proposta de periodització, 

antecedents, reaccions suscitades, context socioeconòmic, agents implicats, etcètera. 

L’autor, que visqué a Dinamarca més d’una dècada, presenta el tema des de la 

proximitat, i no es limita a fer una narració dels fet clau que marcaren el grup, sinó que 

reflexiona vers les seves implicacions i repercussió. El primer intent d’oferir una mena 

de visió panoràmica del moviment s’havia fet tres anys abans des de Dinamarca, en un 

número especial
8
 de la revista editada pel Departament d’estudis de cinema i mitjans de 

la Universitat d’Aarhus. Allà alguns autors que han estudiat el tema des dels inicis 

tractaven les principals característiques de Dogma 95, avançant algunes de les que 

serien les línies d’investigació en relació al moviment (antecedents, rerefons teòric, o la 

importància del manifest). Amb la mateixa intenció, però fent una mirada enrere en la 

commemoració dels deu anys de Dogma 95, podem citar altres documents. El primer és 

un número especial de la revista editada pel Danish Film Institute, on s’hi destaquen 

alguns aspectes com el poder de la figura de von Trier, les pel·lícules i actors dogma, i 

la repercussió del moviment en aquests deu anys
9
. Llavors trobem dos treballs que fan 

una anàlisi més crítica d’aquest decenni. En els seus respectius articles, Jan Simons
10

 i 

Birger Langkjaer
11

 revisen els aspectes clau del grup i la influència exercida, i ho fan 

qüestionant les anàlisis que d’aquells s’han anat fet durant aquests deu primers anys.  

Mette Hjort és una de les autores que més ha tractat el tema i les publicacions 

que ha fet se solen prendre de referència. Estudia les aportacions dels cinemes nacionals 

                                                
5 Utilitzada per documentar aspectes concrets de Dogma95, o bé per contextualitzar l’anàlisi d’aquest.  
6 Val a dir que dins aquest segon bloc hi podem discernir dos nivells d’aproximació al tema: per una 

banda, aquelles obres que tenen per objecte d’estudi Dogma95, i per l’altra, aquelles que tracten el tema 

però des d’una perspectiva més àmplia o en el marc d’un altre cas d’estudi. 
7 STEVENSON, J. (2002). Dogme Uncut. Lars von Trier, Thomas Vinterberg, and the Gang That Took 

on Hollywood. Santa Mónica: Santa Monica Press.  
8 RASKIN, R. (ed.) (2000). “Aspects of Dogma”. P.O.V. A Danish Journal of Film Studies, 10, p. 1-194. 
9 Peter Schepelern, un altre gran coneixedor del tema, resumeix bé totes aquestes qüestions a “Film 

according to Dogma: Ground Rules, Obstacles, and Liberations”. Dins NESTINGEN, A. i ELKINGTON, 

T. (2005 a). Transnational Cinema in Global North. Nordic Cinema in Transition. Detroit: Wayne State.  
10 SIMONS, J. (2005). “Playing the Waves. The Name of the Game is Dogma 95”. Dins DE VALCK, M. 

i HAGENER, M. Cinephilia: Movies, Love, and Memory. Amsterdam: Amsterdam University Press. 

P.181-196.  
11 LANGKJAER, B. (2006). “What was Dogme 95?”. Film International, 19, p. 34-42. 
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amb una atenció especial al del seu país, Dinamarca, des d’una òptica que destaca les 

alternatives provinents de petites regions a un entorn cultural globalitzat. Aquest és 

precisament l’enfocament de Small Nation, Global Cinema. The New Danish Cinema
12

, 

llibre publicat també el 2005
13

. Analitza el nou cinema danès sorgit a partir dels anys 80 

i el pas d’una cinematografia que vol donar resposta a la citada globalització i acaba 

globalitzant aquesta proposta (Dogma 95). En un text posterior
14

, Hjort resumeix 

eloqüentment els seus estudis al voltant del grup, del qual en fa una anàlisi completa, 

incloent una bona definició i proposa de fases d’evolució. 

Una altra de les línies d’estudi seguides, i que gairebé qualsevol treball sobre 

Dogma 95 destaca, és la que analitza la relació del grup danès amb moviments 

cinematogràfics anteriors. Un punt important a tractar en aquest sentit és l’existència 

d’un manifest
15

 que, a més, fa referències clares a algun dels texts precedents. Per 

accedir a aquests ha estat d’utilitat la recopilació de Textos y manifiestos del cine feta 

per Romaguera i Alsina
16

. De l’estudi del manifest, precisament, han sorgit altres 

anàlisis que aprofundeixen en diverses vessants del col·lectiu. Per exemple, en el de la 

producció de les seves pel·lícules, tema per al qual he fet servir el manual que Bordwell 

i Thompson van escriure l’any 1979
17

. Una obra de llarg recorregut que ofereix una 

sèrie de pautes per a l’anàlisi fílmica. És interessant, a més, el tractament que fan del 

tema de la producció cinematogràfica, qüestió que sembla tangencial en altres manuals. 

Consideren
18

 que conèixer els modes de producció és clau a l’hora d’analitzar una 

pel·lícula, i que aquests van lligats als modes de producció de la societat en general. 

En aquest aspecte el grup danès vol marcar una diferència clara respecte a la 

manera de fer de Hollywood, com veurem, tant que dedica una de les seves normes a 

prohibir els films de gènere. Per entendre quina és la força dels gèneres cinematogràfics 

                                                
12 HJORT, M. (2005). Small Nation, Global Cinema. The New Danish Cinema. Minneapolis: University 

of Minnesota Press.  
13 Dos anys abans ja havia avançat aquestes idees: HJORT, M. (2003). “Dogma 95: A Small Nation’s 

Response to Globalisation”. Dins HJORT, M. i MACKENZIE, S. (Ed.). Purity and Provocation: Dogme 

95. Londres: British Film Institute. 
14 HJORT, M. (2008). “Dogme 95”. Dins LIVINGSTON, P. i PLATINGA, C. (Ed.). The Routledge 
Companion to Philosophy and Film. Londres: Routledge. P. 483-493. 
15 Des dels inicis del moviment s’ha analitzat aquesta qüestió. Per exemple: GEUENS, J. (2001). “Dogma 

95: A Manifesto of Our Times”. Quarter Review of Film & Video, vol.18 nº2, p. 191-202. 
16 ROMAGUERA, J. i ALSINA, H. (eds.) (1989). Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, 

movimientos, disciplinas, innovaciones. Madrid: Cátedra.  
17 BORDWELL, D. i THOMPSON, K. (2008). Film Art: An Introduction. Nova York: McGraw-Hill.     

Es tracta de la vuitena edició (la darrera és l’onzena, de 2016). També n’he consultat una edició 

espanyola: BORDWELL, D. i THOMPSON, K. (2002). El arte cinematográfico: Una introducción. 

Barcelona: Paidós.  
18 Pàgines 28-30 de l’edició espanyola. 
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(una de les bases del cinema contra el que ‘lluita’ Dogma
19

) i els canvis produïts en els 

darrers temps, ha estat útil consultar Los géneros cinematográficos de Rick Altman
20

. 

L’autor fa un estudi complet de la formació i evolució dels gèneres així com dels factors 

i actors que hi han contribuït. En relació al tema que tractam, l’autor planteja (p.189-

195) la mescla de gèneres postmoderna, incentivada també per factors tecnològics, i la 

no tan clara oposició al classicisme duta a terme en el cinema contemporani. 

Per una altra banda, la representació que Dogma 95 vol fer de la realitat -tema 

que es veu barrejat amb la producció dels films i amb l’estètica resultant- ha generat 

controvèrsia. L’any 2002 una obra
21

 posava el focus d’atenció en el debat teòric al 

voltant de com els mitjans audiovisuals mostraven i representaven la realitat. Alhora 

s’hi analitzaven noves formes de realisme que s’estaven convertint en una tendència cap 

al canvi de segle, tant en el cinema com a la televisió i en els nous mitjans. El llibre 

serveix per conèixer com s’entenia Dogma 95 dins el seu context més proper i, alhora, 

en el marc d’un estudi més global, que situa el moviment en un entorn no només 

cinematogràfic. La primera part es dedica al cinema i realisme i és on Dogma 95 

s’utilitza com a paradigma dels nous temps. En el segon capítol (p.41-66),  Anne Jerslev 

parla de la “versió de realisme específica” (p.48) de Dogma 95, i de com les normes 

imposades pel seu manifest van dirigides a la consecució d’aquest. 

Margarita Ledo també analitzà aquesta qüestió, en el context del cinema europeu 

i posant èmfasi en les formes documentals, les teories al respecte (eminentment a través 

dels textos del directors), i la seva inclusió en el cinema de ficció modern. A Del Cine-

Ojo a Dogma 95
22

 l’autora analitza com aquestes idees, i la seva materialització en 

propostes cinematogràfiques, s’han anat desenvolupant al llarg de la història del cinema, 

i com l’impacte d’algunes d’elles han marcat un abans i un després. M’ha ajudat, com a 

guia en aquest tema, el capítol “Cine y realidad” a Teorías del cine
23

, on l’autor explica 

els conceptes generats històricament entorn al debat sobre la realitat cinematogràfica. 

Veurem com el citat retorn al realisme de Dogma s’emmarca en una llarga tradició, en 

la que destaquen les idees neorealistes i bazinianes i que Casetti cita en la seva obra. 

                                                
19 Com a referent per estudiar aquest punt trobem un altre manual de: BORDWELL, D., STAIGER, J. i 

THOMPSON, K. (1997). El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción 

hasta 1960. Barcelona: Paidós. 
20 ALTMAN, R. (2000). Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós. 
21 JERSLEV, A. (ed.) (2002). Realism and ‘reality’ in Film and Media. Copenhage: Museum Tusculanum 

- University of Copenhagen. 
22 LEDO, M. (2004). Del Cine-Ojo a Dogma95. Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo 

documental. Barcelona: Paidós.  
23 CASETTI, F. (1994). Teorías del cine. 1945-1990. Madrid: Cátedra. 
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Un altre tema d’estudi en sí mateix, més enllà de Dogma 95, és el cas de Lars 

von Trier. El director compta amb algunes monografies dedicades a la seva feina i a la 

seva figura. Una de les que més ha servit per a la realització del treball és The Cinema 

of Lars von Trier: Authenticity and Artifice
24

, perquè l’autora analitza la tensió existent 

entre aquests dos paràmetres en el cine de von Trier. Així, bona part del llibre investiga 

quines són les eines del director per assolir (i també per llavors tirar per terra) 

l’autenticitat que tant preconitza Dogma. A més, no només valora el paper del 

realitzador dins el cinema contemporani, sinó també el del moviment danès
25

.  

Justament alguns autors s’han centrat en analitzar quin ha estat el rol jugat per 

Dogma 95 dins la història del cinema i especialment en el llindar de la postmodernitat i 

l’era digital
26

. Tot i la generalitat dels manuals d’història del cinema, per a l’elaboració 

d’aquest treball ha estat útil consultar aquells més recents i veure també en quin context 

situen Dogma i com defineixen el moviment. La Historia del cine de Mark Cousins
27

   

ja inclou el cinema en l’Era Digital (p. 436-485), i per tant ens aporta una visió molt 

més completa. L’autor argumenta que la seva narració s’organitza entorn a aquelles 

pel·lícules i directors que, distanciant-se de les convencions, han fet avançar el cinema. 

El grup danès es presenta, doncs, sota aquesta premissa, i s’indiquen els motius pels 

quals, segons l’autor, s’ha convertit en un moviment transcendental. 

Per finalitzar aquest estat de la qüestió, voldria citar La cultura del cine
28

 de 

Vicente J. Benet, una altra història crítica
29

 del cinema, com el propi autor senyala. 

L’autor qüestiona la tradició historiogràfica que concep la història del cinema com una 

evolució
30

. Per a la realització d’aquest treball ha estat d’utilitat perquè, primer de tot, 

explica molt bé les alternatives a la “història bàsica”; o sigui, aquelles que han concebut 

                                                
24 BAINBRIDGE, C. (2007). The Cinema of Lars von Trier: Authenticity and Artifice. Londres: 

Wallflower Press.  
25 És d’especial interés el capítol 5: “A New Vision?: Dogme95 and the Digital Revolution” (p.83-181). 
26 MACKENZIE, S. (2016). “Films into Uniform. Dogme 95 and the Last New Wave”. Dins HJORT, M. 

i LINDQVIST, U. (Ed.) A Companion to Nordic Cinema. Wiley Blackwell. P. 417-435. 

ALVES, P. (2012). “Por la democratización del cine: Una perspectiva histórica sobre el cine digital”. 

Revista Icono 14, Año 10 Vol.1, p.120-134.  
27 COUSINS, M. (2015). Historia del cine. Barcelona: Blume. 
28 BENET, V.J. (2004). La cultura del cine: introducción a la historia y estética del cine. Barcelona: 

Paidós. 
29 Benet tracta la diversitat de factors que conformen aquesta cultura del cinema: contextualitza els fets, 

ruptures i canvis en el seu marc històric, indicant els condicionants socials, teòrics, econòmics i tècnics 

que hi han interferit. Parla d’una “història crítica del cinema” a la pàgina 14. 
30 Tema plantejat abans per altres autors. Per exemple: 

ALTMAN, R. (1996). “Otra forma de pensar la historia (del cine): un modelo en crisis”. Archivos de la  

filmoteca, 22, p. 6-19. 

SÁNCHEZ-BIOSCA, V. (1998). “En torno a algunos problemas de historiografía del cine”. Archivos de 

la filmoteca, 29, p. 85-115.  
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el cinema com un joc d’establiment-rebuig de convencions, per dir-ho d’alguna manera. 

Alhora, indaga en com s’ha entès a cada època la funció del setè art, així com quin ha 

estat el paper de l’espectador o l’experiència d’anar al cinema. Planteja com a punt 

d’inflexió l’arribada de la modernitat cinematogràfica, per ser el moment en què totes 

aquestes qüestions foren reformulades, condicionant el cinema fet a partir d’aleshores. 

De fet, veurem com són temes fonamentals en el rerefons teòric de Dogma 95.  

Com veiem, malgrat hi hagi poques monografies sobre Dogma sí que trobem, 

com a contrapunt, un extens catàleg d’articles (tant capítols de llibres com articles de 

revistes) que, en conjunt, ofereixen una visió en profunditat del tema. Els citats aquí són 

aquells que han estat de més utilitat, però n’hi ha altres que tracten el tema des de caires 

molt particulars i són també interessants. Per exemple, la qüestió del vet a l’autoria
31

 

promulgat pel manifest dels danesos, o el tractament de la discapacitat en molts dels 

films dogma
32

, així com les reflexions que planteja el grup entorn a la naturalesa 

mateixa del cinema
33

, tema al qual dedicarem atenció més endavant. 

 

3. DOGMA 95: SORGIMENT I PRIMERES IMPRESSIONS. 

L’any 1995 es complien cent anys del naixement del cinema i a París, com no 

podia ser d’una altra manera, s’hi celebrà un acte commemoratiu. Lars von Trier, 

director jove però ja prou reconegut
34

, fou un dels convidats a participar a una taula 

rodona on s’havia de debatre sobre el futur del cinema
35

. El realitzador danès no va dir 

ni una paraula al respecte, però la seva intervenció va causar impressió entre els 

assistents. Quan va arribar el seu torn, es va aixecar i va començar a declamar el 

Manifest Dogma 95 per, tot seguit, llençar uns pamflets vermells entre el públic. Cada 

un d’ells portava imprès el text llegit per von Trier així com el Vot de Castedat (o 

decàleg). Per acabar la seva ‘performance’, el director danès va dir que no contestaria a 

                                                
31 RAMOS ARENAS, F. (…). “The Paradoxes of Cinematic Authorship: Dogme 95”. Dins 

DRUMMOND, P. (Ed.) (2011). The London Film & Media Reader 1. Essays from Film and Media 2011. 

Londres: The London Symposium. P. 12-21. Disponible a www.academia.edu [23 d’abril 2018]. 
32 BRITT, T. (2013). “Dogme 95 and disabled identity on film”. Journal of Visual Art Practice, vol.12 

nº3, p. 291-304. 
33 BURGOS RAMÍREZ, E. (2015). “Al rescate de los últimos granos de verdad. A propósito de lo 

metacinematográfico en Los Idiotas”. L’Atalante: Revista de estudios cinematográficos, 20, p. 101-108. 
34 Lars von Trier tenia 39 anys i havia aconseguit un èxit important amb el film Breaking the Waves 

(1996), una pel·lícula que avançava alguns dels preceptes de Dogma 95 i que va guanyar el Gran Premi 

del Festival de Cannes d’aquell any. Abans havia realitzat la trilogia Europe (The Element of Crime -

1984-, Epidemic -1987-,  i Europa -1991-), que ja el va situar en el punt de mira de la crítica. 
35

 El simposi “Le cinéma vers son deuxième siècle” (El cinema en el seu segon segle) se celebrà a 

l’Odéon-Théâtre de l’Europe el mes de  març de 1995. 

http://www.academia.edu/
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cap pregunta perquè no tenia el permís de la Germandat per a fer-ho. Aleshores no 

existia cap germandat com a tal: el manifest havia estat redactat i signat només pel propi 

von Trier i per un altre realitzador encara més jove, Thomas Vinterberg
36

.  

Aquest darrer va explicar posteriorment la gènesi d’aquesta acció: “Fou molt 

fàcil. Només ens varem demanar què era el que més odiàvem del cinema d’avui dia, i 

llavors varem redactar una llista que ho prohibia tot. Varem necessitar mitja hora i unes 

quantes riallades”
37

. El col·lectiu es va consolidar definitivament amb la incorporació de 

dos altres directors danesos: Søren Kragh-Jacobsen i Kristian Levring
38

. Ambdós varen 

signar els textos originals
39

, citats just a dalt, formant així una fraternitat que seria la 

responsable de vetllar pel bon compliment dels dogmes fixats. Això vol dir que ells eren 

els jutges que, després d’una deliberació conjunta, havien d’atorgar els certificats 

d’autenticitat als films que complissin els requisits. Alhora, aquests realitzadors 

dirigiren les quatre primeres pel·lícules dogma. Quedava constituït, per tant, Dogma 95. 

Tot i la curta durada del moviment, podem parlar d’un “fenomen” que es va 

desenvolupar en una sèrie d’etapes, algunes parcialment solapades
40

. Hjort diferencia sis 

fases, malgrat es poden resumir en quatre: la primera es correspon al període entre 1995 

i 1998, quan sorgeix el grup i encara no és pres seriosament per part de la crítica; la 

segona arriba amb el llançament i èxit de la primera pel·lícula (Festen
41

). L’inici de la 

tercera fase el marca la realització del primer film dogma no danès (Lovers
42

) en tant 

que comença la internacionalització del moviment (i també el trasllat de les seves idees 

a altres àrees de creació artística); la quarta començaria l’any 2001, quan ja s’usa el 

terme Dogma per definir una actitud determinada cap a la producció cinematogràfica, i 

acabaria cap a 2002 amb la consolidació de la marca
43

 i el tancament del Secretariat
44

.  

Però, de què parlam quan parlam de Dogma 95? “Dogme 95 is a rule-governed, 

manifesto-based, back-to-basics film initiative that was intended from the outset to 

                                                
36 “Tenia 24 anys i era l’alumne més avantatjat de l’Escola de Cinema danesa”, escrivia Nuria Vidal    

(op. cit., pàg. 6). 
37 KELLY, op. cit., pàg. 19-20. 
38 Una directora (Anne Wivel) formà part inicialment d’aquest grup, però l’abandonà aviat. 
39 S’adjunten com Annex (1) al final. 
40 HJORT i MACKENZIE, op. cit., pàg. 10. 
41 Dirigida per Thomas Vinterberg i estrenada el 1998. Fitxa tècnica a l’Annex 2. 
42 BARR, J. (Director) (1999). Dogme #5: Lovers. [Pel·lícula]. França: TF1 International. 
43 HJORT (2008), op. cit., pàg. 484-485. 
44 Òrgan (format pels quatre directors signants del manifest i que funcionava per mitjà d’una plana web) 

encarregat de decidir quines pel·lícules rebien el Certificat dogma. El 2002 varen emetre un comunicat 

anunciant-ne el tancament. Es deia que des d’aleshores haurien de ser els propis directors (en una 

declaració jurada) els que valoressin si estaven complint les normes i si eren mereixedors del certificat. 
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generate a movement”
45

. És a dir, com acabem de veure, l’origen de la iniciativa és un 

text redactat en mitja hora la nit de cap d’any de 1994. Aquest document és allò que 

pauta el funcionament del grup i és, sobretot, una declaració d’intencions (“manifesto-

based”). En ell hi inclouen un decàleg recollit sota l’epígraf de Vot de Castedat, amb 

normes a les que el director s’ha de sotmetre (“rule-governed”). Hem vist que aquestes, 

segons Vinterberg, estaven destinades a prohibir allò que ell i von Trier més odiaven del 

cinema d’aleshores. Això vol dir que, a grans trets i entre altres coses, volien tornar a un 

cinema més artesanal, en oposició als engranatges monumentals que Hollywood genera 

entorn a qualsevol producció cinematogràfica (“back-to-basics”).  

Finalment cal destacar la darrera frase de la definició de Hjort: Dogma 95 “és 

una iniciativa cinematogràfica destinada des del principi a generar un moviment”. 

L’autora parla d’iniciativa cinematogràfica perquè, estrictament, és el que és. Ara bé, 

deixa un poc més oberta la qüestió de si podem parlar, o no, d’un moviment com a tal. 

El que vol dir és que conscientment aquesta proposta danesa volia, primer, ser vista com 

un moviment i, segon, que aquesta imatge es convertís en una realitat. O sigui, generar 

una onada de seguidors entre aquells que, com ells, tenien un enemic a fer front. 

Quin era aquest enemic? Hollywood sembla ser la resposta evident. Ja hi hem fet 

referència i, certament, és en bona mesura així. Ara bé, si entenem que “el manifest fou 

concebut com una provocació. Qui se suposa que havia de sentir-se provocat?”
46

. Està 

clar que la indústria nord-americana no es va veure en absolut intimidada per Dogma 

95. Un altre target possible era el nacional
47

: el manifest també sorgia del rebuig que 

els seus promotors sentien cap al cinema que s’estava fent a Dinamarca, justament 

perquè creien que obeïa als convencionalismes del cinema clàssic dels Estats Units.  

 Vinterberg i companyia tenien part de raó. A finals dels anys 80 i principis dels 90 

s’havia produït, dins el cinema danès, un auge dels drames històrics i de les adaptacions 

literàries, la qual cosa s’explica pel succeït una dècada abans, quan “fins i tot els 

danesos trobaven les seves pel·lícules poc interessants”
48

. Aleshores, amb la creença 

“que el cinema es podia convertir en una poderosa expressió de la cultura nacional”
49

, 

                                                
45HJORT (2008), op. cit., pàg. 483. 
46 LANGKJAER, op. cit., pàg. 35. 
47 Ibídem. 
48 HJORT (2005), op. cit., pàg. 1.  
49 ELKINGTON, T. (2005). “Costumes, Adolescence, and Dogma: Nordic Film and American 

Distribution”. Dins NESTINGEN, A. i ELKINGTON, T. Transnational Cinema in Global North. Nordic 

Cinema in Transition. Detroit: Wayne State. Pàg. 31. 
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el govern danès va incrementar el seu suport a institucions locals per tal de revifar la 

indústria. Però l’èxit (si més no, en termes de popularitat) no arribava.  

Les coses van canviar quan dos films danesos
50

 van guanyar l’Oscar a la millor 

pel·lícula de parla no anglesa
51

, i això generà una onada de produccions que volien 

donar resposta a les demandes del públic nord-americà. Segons Carsten Jensen
52

, els 

cineastes danesos ja es podien permetre dir allò de “ho podem fer tan bé com ells”. Ara 

bé, per a aquest professor, films com Pelle the Conqueror tenen “quelcom escandinau 

però són en el fons una pel·lícula de Hollywood: escenes grandioses i escala èpica”. 

Així doncs, deia, aquesta és una manera de fer front al desafiament de Hollywood, però 

no l’única. L’altra via és la que proposarà Dogma 95 i, com apunta Jensen, és la que 

accepta que “a la llarga no es pot competir amb ells. En canvi, es pot canviar el camp 

de batalla i dir: (...) «nosaltres posarem les nostres pròpies Regles per fer cinema»”
53

.  

Aquest és el motiu pel qual, en molts casos, s’ha vist i s’ha definit Dogma 95 com 

una resposta nacional a la globalització. Tesi defensada per Mette Hjort, que analitza 

“les causes i dinàmiques de les alternatives que reten el model neoliberal dominant i 

especialment la seva tendència a reforçar patrons d’explotació i dominació, ja siguin 

polítics, econòmics o culturals”. Així per tant, l’autora parteix de la premissa que les 

“petites nacions
54

” tenen un paper important en aquesta redefinició. “Per a qualsevol 

indústria cinematogràfica d’un país petit, la lluita per competir contra l’hegemonia 

global del sistema d’estudis de Hollywood es produeix no només fora de les seves 

fronteres, sinó també dins elles”
55

. És aquest el cas del canvi esmentat en el sí de la 

cinematografia danesa, en què Dogma 95 és clarament un punt d’inflexió.  

Perquè, tornant a la idea anterior, el propi Thomas Vinterberg manifestava: “És 

impossible competir amb els nord-americans en les seves mateixes condicions (...).     

La força de la seva cinematografia resideix en el fet que és una indústria. L’europea 

també està intentant convertir-se en una indústria i no ho hauria de fer, perquè ha de 

                                                
50 Babette’s Feast (Gabriel Axel, 1987) i Pelle the Conqueror (Bille August, 1988). 
51 Hjort (2005, op. cit., pàg.4-5) situa l’inici del canvi un poc abans, quan Lars von Trier (“un jove 

graduat de l’Escona Nacional de Cinema, amb fama d’arrogant i una actitud en general despectiva cap al 

cinema nacional danès”) va guanyar un premi a Cannes per Element of Crime l’any 1984. 
52 KELLY, op. cit., pàg.116-117. 
53 Ibídem.  
54 Small nations és el terme emprat. Hjort (2005, op. cit., p.27-32) dedica algunes pàgines a explicar què 

es pot entendre, en aquest àmbit, per petita nació, però no ens hi detendrem aquí.  
55 ELKINGTON, op. cit., pàg. 31. 
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mantenir l’individualisme i la irracionalitat del seu cinema si vol tenir èxit”
56

. Els 

arguments que reforcen aquesta idea són bons
57

. Ara bé, la “irracionalitat” és quelcom 

arriscat quan es parla de produccions cinematogràfiques, perquè van associades a 

costos molt elevats. Aquí és on fa falta mencionar el fet que Dogma 95 sorgís de la mà 

del cinema digital. “La possibilitat de rodar amb una càmera de petites dimensions, de 

passar d’un equip de deu persones o més a un de tan sols dues (...), va permetre obrir 

les portes de la producció, reservada abans a uns pocs privilegiats”
58

.  

Cousins diu als anys 90 s’enceta el període més interessant per al cinema 

internacional, degut al gran dinamisme de la indústria en els cinc continents, amb una 

incessant aparició d’innovacions
59

. Això no hauria estat possible sense la reducció de 

costos que permetia la irrupció de les tecnologies digitals, l’avenç de les quals (des dels 

anys 60) portà “al camp de la pràctica cinematogràfica la democratització del mitjà”
60

. 

Noves veus (i nous receptors) tenien cabuda i s’obria un ventall de possibilitats 

expressives i de tractament de la imatge que variarien l’estètica del propi mitjà.  

Les transformacions en el camp cinematogràfic van des de la producció, com diem, 

al rodatge, la distribució i projecció, així com a la conservació i la restauració
61

. Ara bé, 

“la tecnologia del cinema digital representa no només formes de gestionar i organitzar 

la producció cinematogràfica, sinó que obri la porta a l’exploració de noves formes de 

construcció del relat”
62

. Això es veurà exemplificat en les pel·lícules que analitzarem, 

però és adient plantejar aquí que davant aquestes noves possibilitats sorgiren aleshores 

dues “opcions ideològicament oposades”
63

. Una, la de Hollywood, que va començar a 

produir films carregats d’efectes especials. L’altra fou de caràcter independent, i és on 

Dogma 95 destaca per haver estat l’única amb voluntat de sistematitzar una proposta. 

 

                                                
56 Entrevista de l’any 1999 citada per Kelly (op. cit., pàg. 46-47), i que es pot llegir aquí: 

http://www.newsweek.com/freedom-filmmaking-165178 [darrera consulta 3-05-18]. 
57 Una idea que s’hauria de matisar atenent al context en què es produïa: les primeres pel·lícules dogma 

varen veure la llum gràcies al suport econòmic de la Ràdio Televisió danesa, i posteriorment el grup rebé 

subvencions de l’Institut del Cinema Danès, òrgan depenent del Ministeri de Cultura. Alhora, però, amb 
el sorgiment de Dogma 95 es va començar a configurar una Film City a Copenhage sostinguda per dues 

grans productores: Zentropa i Nimbus Film. Per una altra banda, allà on Vinterberg parla 

d’individualisme ho podríem entendre com “independència” (artística, en tant que econòmica). 
58 COUSINS, op. cit., pàg. 434. 
59 Ibídem, pàg. 437. 
60 ALVES, op. cit., pàg. 120. 
61 MARZAL FELICI, J. (2003) “Atrapar la emoción: Hollywood y el Grupo Dogma 95 ante el cine 

digital”. Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura, Vol. CLXXIV, nº686, pàg. 373-389. 
62

 Ibídem, pàg. 373. 
63 Ibídem, pàg. 380. 

http://www.newsweek.com/freedom-filmmaking-165178
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4. DOGMA 95: CARACTERÍSTIQUES. 

 

4.1. Manifest. 

El provocador manifest llençat per Dogma 95, emulant altres episodis de la 

història de l’art, fou allò que li donà una ràpida notorietat. Com hem avançat, aquest 

document es composa de dues parts: una declaració inicial i el que podríem definir    

com un ‘decàleg del director dogma’, i que ells denominen Vot de Castedat. Hjort     

identifica una tercera part en el text, que es correspon amb una “coda seguida de les 

signatures de von Trier i Vinterberg, «on behalf of DOGMA 95»”
64

. A la primera 

pàgina d’aquest text hi podem identificar ràpidament les queixes dels autors respecte 

l’estat del cinema i les causes de la seva ‘crisi’. A la segona, en canvi, s’hi fixen una 

sèrie  de normes que, segons ells, han d’ajudar a revertir aquesta situació.  

“Dogma 95 és una acció de rescat!” que s’oposa a “«certes tendències» del 

cinema actual”
65

. Així comença el manifest, fent referència al conegut article de 

Truffaut
66

, per tot seguit citar directament la Nouvelle Vague. Els autors del text 

s’associen als francesos en la mesura en què reclamen una “resurrecció” del cinema 

(que ja es veia necessària als anys 60, en paraules seves), però critiquen els “mitjans” 

que aquells feren servir. Argumenten que allò que havia de ser un “cinema antiburgès” 

es va convertir aviat en burgès, principalment per les idees vers l’”individualisme i el 

concepte d’autor”. En conseqüència, els danesos presenten un conjunt de normes que 

han de “posar uniforme a les pel·lícules” per evitar un “decadent” cinema individual. Al 

mateix temps mencionen que, ara que el mitjà comença a ser molt més accessible 

(democratització derivada de la tecnologia digital), l’avantguarda és més necessària.  

Com dèiem, presenten la seva proposta com una “acció de rescat”. Volen acabar 

amb el cinema previsible, és a dir, amb les convencions formals i de contingut. 

Irònicament diuen que sembla “massa complicat” fer “que la vida interior dels 

personatges justifiqui l’argument”
67

. Per damunt de tot, però, es queixen de l’excés de 

“maquillatge” (referència vetllada a les grans produccions de Hollywood, que alhora 

han condicionat la resta del cinema). O sigui, critiquen tots aquells efectes que 

distorsionen o amaguen la “veritat”, la qual “es perd en l’abraçada mortal de les 

                                                
64 HJORT (2008), op. cit., pàg. 484. 
65 Annex 1. 
66 “Una certa tendència del cinema francès” (Une certaine tendance du cinéma français), Cahiers du 

Cinéma, 1958. 
67 És fàcil pensar aquí en l’herència del director escandinau més influent: Ingmar Bergman. 
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sensacions” (remarquen que, amb l’auge de les noves tecnologies aplicades al cinema, 

abunden els efectes especials). Per això volen tornar a un cinema més cru, primitiu, que 

presenti a l’espectador aquella “veritat” sense maquillar. Si el concepte d’autoria era 

part del que ells entenen per “cinema decadent”, també ho és aquella voluntat del 

director “d’enganyar al públic”: “Per a Dogma 95 el cinema no és il·lusió!”. 

Més enllà del contingut, però, del manifest dels danesos en destaca el llenguatge 

emprat i l’actitud (irònica, per suposat) que desvetllen les seves paraules. Per començar, 

creen un context “monàstic i religiós”
68

. Primer, anomenant el seu decàleg Vot de 

Castedat, quelcom que “en una terra tan luterana com Dinamarca resulta inevitable no 

considerar-ho com un acte de gamberrisme”
69

. Llavors, amb paraules com “germandat” 

o “sacerdots” per referir-se a al grup i a ells mateixos. Efectivament, evoquen el 

llenguatge i els rituals d’una religió organitzada
70

, “subratllant així la seva intenció de 

ser vistos com ‘salvadors’ del cinema com una forma cultural i  artística vàlida”
71

.        

A més, els quatre ‘germans’ establiren un procediment anomenat Confessions per mitjà 

del qual cada director havia de dir quina o quines normes havia transgredit a l’hora de 

realitzar la seva pel·lícula; és a dir, havia de “confessar els seus pecats”
72

.   

Per una altra banda, el manifest s’ha interpretat en algunes ocasions (no sempre) 

com “polític i subversiu”
73

. Pel que fa al seu contingut, “la política de Dogma rau en la 

reobertura dels debats entorn l’estatus del cinema com a art, en resposta a la progressiva 

comercialització del món del cinema a escala global”
74

. Malgrat Dogma 95 “no va  fixar 

cap agenda política, s’ataquen conceptes com «realitzador decadent» amb un llenguatge 

-paròdia potser?- que retrocedeix als debats dels anys 70, emfatitzat per una selecció de 

paraules semimilitaristes”
75

. Tothom identifica a Lars von Trier (“familiaritzat amb els 

eslògans socialistes propis del context de l’esquerra danesa dels anys 60 i 70”
76

) rere 

aquesta “retòrica revolucionària”
77

. De fet, no hi ha dubte que ell fou l’instigador del 

manifest Dogma. La prova més evident és que el director havia acompanyat els seus 

films anteriors amb texts similars amb la intenció, per una banda, d’autoregular la seva 

                                                
68 BAINBRIDGE, op. cit, pàg. 87. 
69 KELLY, op. cit., pàg. 20. 
70 HJORT (2008), op. cit., pàg. 484. 
71 BAINBRIDGE, C., op. cit., pàg. 87. 
72 VIDAL, op. cit., pàg. 7. 
73 WALTERS, T. (2004). “Reconsidering The Idiots: Dogme95, Lars von Trier, and the Cinema of  

Subversion”. The Velvet Light Trap, 53. Pàg. 42. 
74 BAINBRIDGE, C., op. cit., pàg. 98. 
75 SCHEPELERN (2005 a), op. cit., pàg. 82. 
76

 Ibídem. 
77 STEVENSON, op. cit., pàg. 71. 
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feina i, per una altra, d’inscriure’s dins la història del cinema. Ningú havia dedicat molta 

atenció a aquests texts
78

, així que el manifest Dogma no pareixia que hagués de canviar 

les coses, però l’èxit de les primeres pel·lícules va obligar a fer una mirada enrere. 

 

4.2. Els Dogmes. 

La naturalesa de la proposta danesa, fonamentada en la prescripció d’unes regles 

molt concretes establertes en un manifest, la va convertir en quelcom més complex de 

que semblava. Segons alguns autors, fou un projecte inherentment filosòfic que tractava 

qüestions relacionades amb la racionalitat, la creativitat sota restriccions, el seguiment 

d’unes regles, el realisme, o la psicologia de la fantasia i la ficció
79

.  

El decàleg establia una sèrie de limitacions per tal de fomentar la creativitat del 

director. Aquesta aparent contradicció tenia la intenció d’alliberar els realitzadors de les 

solucions preestablertes, prohibint-ne es seu ús; és una mena de desafiament que els 

propis directors es llençaven a ells mateixos. “De la mateixa manera que seria un repte, i 

potser una inspiració, per a un xef italià haver de cuinar sense pasta, oli d’oliva, 

tomàtigues, orenga, etcètera, és un repte per al realitzador que se li neguin les seves 

rutines i inclinacions més arrelades”
80

. Hjort matisava que les limitacions tècniques 

també volien alliberar-los de la pressió econòmica (malgrat la intenció dels danesos no 

era la de fer pel·lícules barates). Aquest fet, segons l’autora, demostra que les regles 

foren formulades d’acord a la realitat de les petites cinematografies, caracteritzades pel 

fet de comptar amb recursos limitats. Dogma volia situar els directors en un context de 

necessitat que en altres èpoques i en llocs diferents havia estat involuntari
81

.  

Vinterberg explicava que “quan un director realitza un film [convencional] (...) 

ha de moure una maquinària gran i pesada. El resultat és un tipus particular de 

pel·lícula”
82

. D’acord amb aquesta idea, tant ell com von Trier decidiren qüestionar 

l’arrel del problema: si el que vols fer és “canviar el cinema, has d’abordar la malaltia 

                                                
78 Nuria Vidal (op. cit., pàg. 5) fa una síntesi de les idees expressades per von Trier en aquests texts. 
79 HJORT (2008), op. cit., pàg. 483. 
80 SCHEPELERN, P. (2005 b). “The King of Dogme”. Dins STERNFELT, A. i NEIMANN, S. FILM #  

Special Issue / Dogme. Copenhage: Danish Film Institute. Pàg. 11. 
81 Per exemple, Luis Duno Gottberg [veure Referències bibliogràfiques] argumenta que alguns dels 

plantejaments que Dogma va formalitzar ja s’havien avançat trenta anys abans en el cinema 

llatinoamericà. La diferència, per a ell,  rau en que “la nuesa del Nuevo Cine Latinoamericano provenia 

de la necessitat que imposa la urgent circumstància material (i política), mentre que a Dogma parlam de 

lliure elecció d’un model per a la factura cinematogràfica (...). És com confondre la fam amb la dieta”. 
82 Declaracions recollides a: GEUENS, op. cit., pàg. 193. 
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des de dins: és a dir, com es fan les pel·lícules”
83

. John Roberts
84

 va referir-se a   

Dogma 95 com “l’avantguarda del bricolatge” fent referència al “caràcter tècnic i 

formal”
 
de les normes escrites en el decàleg. Aquestes no es preocupen de com quedarà 

la pel·lícula en la pantalla
85

, sinó de la forma en què el film s’ha de produir: són regles 

de producció i afecten al director
86

. Justament això (el fet que se centri en la pràctica 

cinematogràfica i la producció) fa d’aquest manifest un cas gairebé únic entre els del 

seu estil
87

. De fet, més enllà de les crítiques que se li puguin fer, l’acció de rescat que 

proposava Dogma 95 “implicava la reexaminació més radical de les tècniques de 

producció feta mai per part d’uns directors dirigint-se als seus companys”
88

. 

Al mateix temps, aquestes normes tècniques també s’han interpretat com les 

eines per assolir una mena d’autenticitat o realisme. Així, s’han definit com una 

“col·lecció d’estratègies implementades per tal d’accentuar i millorar la presència visual 

i la immediatesa”
89

. Per una banda, el cinema de Dogma 95 “sembla buscar punts 

d’unió entre la imatge documental i la de ficció, en una neo-retòrica d’allò real”
90

. 

Margarita Ledo, de fet, emmarca el grup danès en la tendència a incorporar la tradició 

documental en el cinema de ficció iniciada amb la irrupció del cinema modern
91

. A més, 

algunes de les restriccions esbossades en el Vot de Castedat semblen condicions per a la 

filmació documental (com les regles #1, #2, #6, #7).  

Per una altra banda, però, alguns autors sustenten que “l’impuls documentalista 

no és tan important per Dogma 95 com la fidelitat a l’esdeveniment generat en el 

rodatge (...) Les regles no persegueixen una veritat
92

 en el món exterior, sinó una 

derivada de l’assumpte mateix de la de cada pel·lícula i la seva realització”
93

. Els 

danesos pretenen “minimitzar la distància entre allò filmat i el film acabat [i ho fan] 

renunciant als refinaments cinematogràfics professionals. Volen redescobrir la sinceritat 

                                                
83 Ibídem. 
84 ROBERTS, op. cit., pàg. 136. 
85 De fet, el Vot de Castedat acaba així: “Juro fer això per tots els mitjans possibles i a costa de tota 

consideració estètica”. 
86 SIMONS, op. cit., pàg. 184.  
87 Scott MacKenzie, citat per: BAINBRIDGE, op. cit., pàg. 85. 
88 GEUENS, op. cit., pàg. 191. 
89 JERSLEV, op. cit., pàg. 44. 
90 LOMBARDO, M. (2004). “Los rescoldos de la modernidad: de la «Nouvelle Vague» al «Dogma 95»”. 

Dins CARRERAS, C. et al., El sueño audiovisual. Sevilla: HIMMA. Grupo de investigación en Historia 

de la Imagen en movimiento y Música Audiovisiva. Universidad de Sevilla. Pàg. 87. 
91 LEDO, op. cit., pàg. 75. 
92 Al Vot de Castedat llegim: “La meva finalitat primera serà la de fer que la veritat surti dels meus 

personatges i de l’escenari”. Veure Annex 1. 
93 DUNO GOTTBERTG [veure Referències bibliogràfiques]. 
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del cinema”
94

. O, el que és el mateix, el seu “rebuig cap a la sofisticació tècnica 

persegueix abolir la distància entre allò que produeix la càmera i allò que experimenta 

l’audiència”
95

. Com havíem comentat abans, les manipulacions tècniques de les 

pel·lícules són per a ells “cosmètics que amaguen les imatges veritables o la veritat del 

film, convertint-lo en una peça decorativa o d’entreteniment fàcil”
96

. 

En referència a tot això, alguns autors posen damunt la taula la influència de les 

teories (teatrals) de Bertol Brecht “sobre la necessitat de trencar la il·lusió alienant 

mitjançant estratègies distanciadores”
97

. És a dir, la voluntat de situar l’espectador 

davant un film que no respon a les convencions a les que està acostumat i  transformar-

lo en un espectador actiu. Citaré un fragment del llibre de Benet perquè explica molt bé 

aquestes idees, que alhora són bàsiques per entendre les motivacions de Dogma 95: 

 

Brecht postulava la funció política de l’espectacle. Defensava que l’espectador reflexionés 

constantment vers l’obra que es posava davant els seus ulls. D’aquesta manera s’havien de 

desvetllar els mecanismes de la ficció i el que té d’artificiós la representació. Per exemple, en 

moltes de les seves obres utilitzava recursos com finals inversemblants (...), actors sortint dels seus 

papers (...), etc. Efectes que impedien que l’espectador es deixés emportar per l’univers de ficció i 

mantenien sempre alerta la seva capacitat de reflexionar sobre el que se li contava. (...) Vol 

despertar l’espectador del seu somni, enfrontar-lo al seu judici crític, mostrar els dispositius de la 

representació per tal que descobreixi el seu artifici i aprengui a fer-ne un nou ús polític98. 

 

Aquests plantejaments, com veiem, no són en cap cas originals del grup danès. No 

obstant això, quan llençaren el seu manifest, veus crítiques es posicionaren contra la 

seva “pretesa ingenuïtat que tracta de qüestionar la pròpia essència del llenguatge 

cinematogràfic”
99

, com si fos quelcom nou, i com si fos impossible concebre el cinema 

més enllà de la seva capacitat de crear il·lusió. Tota la història de  l’art compta amb 

obres i autors que han volgut qüestionar el seu llenguatge artístic per tal de trobar 

formes que els ajudin a expressar millor el que volen transmetre. Sempre hi ha hagut 

moviments fílmics interessats en desmarcar-se de la manera de fer cinema que cerca 

“l’absorció diegètica de l’espectador en un món versemblant el procés constructiu del 

                                                
94 CHRISTENSEN, op. cit, pàg. 112. 
95 DUNO GOTTBERG [veure Referències bibliogràfiques]. 
96 CHRISTENSEN, op. cit., pàg. 113. 
97 ORTIZ-VILLETA, Á. (2014). “Si hay cuerpos y rostros, ¿para qué quiero decorados? Sobre Dogville”. 

L’Atalante: Revista de estudios cinematográficos, 17. Pàg. 30.  
98 BENET, op cit., pàg. 132-133. 
99

 LLAVEDOT PACUAL, L. (2007). “El individuo singular: El cine de Lars von Trier a la luz de 

Kierkegaard”. Thémata. Revista de filosofía, nº39, 435-441. Pàg. 435. 
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qual se’ns oculta. Les desviacions del model hegemònic (...) proposen una nova manera 

d’apropar-se cinematogràficament a la realitat”
100

. L’anàlisi de les pel·lícules dogma 

ens ajudarà a veure com encaren aquest repte els seus respectius directors.  

 

4.3. A què s’oposa Dogma 95? 

Hem fet referència ara al paper de l’espectador en aquest debat entorn el 

llenguatge cinematogràfic i, malgrat els danesos no s’hi adrecen directament, és evident 

que és un tema subjacent i fonamental en la seva proposta. L’any 1999 Thomas 

Vinterberg i Lars von Trier manifestaven, possiblement empesos per l’èxit de les seves 

pel·lícules, la voluntat que tenien de marcar un punt i a part dins la història del cinema. 

El més jove definia Dogma 95 com una “desafiament al conformisme del cinema”
101

, 

mentre que von Trier apuntava a bessó de la qüestió dient que des del cinema mut 

s’havia anat ensinistrant la gent per tal de veure el cinema d’una manera determinada i 

que es feia necessari un nou llenguatge cinematogràfic
102

. És a dir, ambdós criticaven la 

manca de valentia a l’hora de presentar propostes alternatives al cinema convencional  

(o sigui, caracteritzat per l’ús d’unes convencions històricament acceptades).  

El cinema en tant que ficció és una invenció, com explica Benet
103

, i com a tal es 

basa en una construcció: la creació d’un món que respon a certes regles, a una lògica 

d’associacions que el fa autosuficient i homogeni quan és acceptat per l’espectador. El 

paper del receptor, per tant, és clau perquè si ell no accepta les convencions i fórmules 

que presenta aquest món construït, la ficció no existeix. En el context cinematogràfic, 

“des del principi es va es entendre que l’essència del mitjà era el muntatge, o sigui, l’art 

de composar fragments de realitat damunt un plànol rectangular fix, donant així il·lusió 

de continuïtat”
104

. D’aquesta forma es configurava un cinema l’esquema del qual es va 

anar repetint
105

, i que es basava en el que Walter Benjamin denominà “experiència del 

shock” (a diferència del que passa a altres arts, en el cinema l’espectador no té temps 

d’assimilar la successió d’imatges que se li presenten en pantalla; “el cinema pensa per 

l’espectador, que roman passiu davant l’encadenament que se li ofereix”
106

). Aquesta 

                                                
100 BURGOS RAMÍREZ, op. cit., pàg. 101. 
101 KELLY, op. cit., pàg. 183. 
102 KELLY, op. cit., pàg. 218. 
103 BENET, op. cit., pàg. 80. 
104 LLAVEDOT PASCUAL, op. cit., pàg. 3. 
105

 Ho sintetitza Llavedot Pascual, op. cit., pàg. 3. 
106 Ibídem. 
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successió de plànols, base del muntatge i creadora de sentit, es va homogeneïtzar a 

escala mundial i la repetició contínua de certes tècniques de muntatge va donar lloc a 

unes convencions visuals que els espectadors assimilaren amb rapidesa. La intenció 

última de tot això era també la de respondre a uns requeriments econòmics, és a dir, les 

pel·lícules només podien ser rentables si la distribució era massiva.  

El moment en què el cinema es convertí en una gran indústria
107

 determinà la 

manera en què les pel·lícules serien filmades, és a dir, es configurà el cinema clàssic de 

Hollywood. Dèiem abans que els promotors de Dogma 95 sabien que havien de canviar 

el mètode de producció si volien fer un cinema diferent perquè, atesos al que hem vist 

ara, fou justament el mode de producció industrial que va configurar un tipus concret de 

llenguatge. Segons Geuens
108

, dues tècniques són directament responsables d’aquest: la 

planificació de les imatges abans del rodatge real del film, i cobrir l’acció des de 

diferents angles. Les dues estan destinades a preveure possibles problemes que 

enredarien el rodatge i encaririen el seu desenvolupament. “Dogma volia remoure la 

indústria i despertar-la de la seva autocomplaença al voltant de la idea de fer 

doblers”
109

, ara bé, només quan “la pel·lícula i els equips resulten més assequibles, són 

possibles els modes de producció alternatius”
110

. És el cas de Dogma 95. 

Com sabem, els danesos no foren els primers en qüestionar aquestes idees. De 

fet, la “història del cinema es pot considerar un continu intercanvi entre l’establishment 

i les iniciatives de l’anti-establishment”
111

. Benet en referència a aquest tema ens remet 

a les conceptualitzacions de Noël Burch, qui definí el cinema convencional del que hem 

estat parlant com la Manera de Representació Institucional (MRI), que hom identifica 

amb el “model de continuïtat i transparència estès històricament pel cinema americà. 

Enfront aquest patró dominant, base de la indústria cinematogràfica com espectacle de 

masses”
112

, hi hauria altres models que històricament s’han oposat a aquesta 

homogeneïtat
113

. Cousins parla de “realisme romàntic” per referir-se al model dominant 

i remarca que històricament “han estat els cinemes nacionals els que més han fet per 

                                                
107 Geuens (op. cit, pàg. 194) recorda que el mode dominant de producció cinematogràfica al que ens 

referim tan sols adoptava un model econòmic desenvolupat en altres àrees industrials a inicis del XX.  
108 GEUENS, op. cit, pàg. 194. 
109 BAINBRIDGE, op. cit, pàg. 83. 
110 BORDWELL i THOMPSON (2002), op. cit., pàg. 29. 
111 SCHEPELERN, P. (2005 c). “Ten years of Dogme”. Dins STERNFELT, A. i NEIMANN, S. FILM # 

Special Issue / Dogme. Copenhage: Danish Film Institute. Pàg. 6. 
112 BENET, op. cit., pàg. 65-66. 
113

 Cousins (op. cit., pàg. 79-80) explica que ja cap a 1918, quan “es consolidava el llenguatge clar, 

narratiu i lineal, començaren a aparèixer a tot el món directors crítics amb aquesta visió estandarditzada”.  
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contrarestar-lo”
114

. Una sentència que concorda amb les tesis de Hjort respecte el paper 

jugat per les aquestes cinematografies en la resistència a la globalització cultural. 

L’enuig dels realitzadors danesos respecte això possiblement va augmentar en veure, 

com dèiem, que el seu entorn més proper perdia l’essència del propi cinema sota els 

influxos nord-americans. La prominència internacional de Hollywood crea a cada país 

la necessitat de distingir els films nacionals del producte nord-americà
115

.  

Convé repassar breument quin és aquest producte. L’estil clàssic de Hollywood, 

segons Bordwell, Thompson i Staiger
116

, es pot analitzar a tres nivells: recursos, 

sistemes i relacions entre sistemes. El primer fa referència al conjunt d’elements tècnics 

que caracteritzen aquest model cinematogràfic, és a dir, il·luminació de tres punts, 

muntatge de continuïtat, ‘música cinematogràfica’, enquadrament centrat, etcètera. 

L’estil, segons aquests autors, no el defineixen els elements aïllats, sinó la relació entre 

ells i les seves funcions (“sistemes”). Alhora identifiquen, “a qualsevol pel·lícula 

narrativa de ficció”, tres sistemes: un sistema de lògica narrativa que depèn dels 

esdeveniments de la història i de les relacions causals; un sistema de temps, i un sistema 

d’espai cinematogràfics. Finalment, parlen de les “relacions entre sistemes” per indicar 

la interacció que s’estableix entre la lògica narrativa, el temps i l’espai d’un film.  

Pel que fa a les característiques del cinema clàssic, també resulta rellevant una 

altra qüestió relativa a la funció de l’espectador. Se solen identificar dos elements clau 

en la propagació del model, i que Dogma qüestionarà: el sistema de les estrelles i els 

gèneres. Aquests darrers “equilibren els espectadors amb la màquina ideològica, 

tecnològica, significativa i ideològica del cine”
117

. O, com explica Benet,  “tenen un 

paper determinant en tant que els espectadors estableixen unes expectatives i troben 

fórmules de cohesió a través d’un marc que excedeix el film particular per estendre’s en 

una sèrie de regles intertextuals que fluctuen d’uns films a uns altres”
118

. La rellevància 

dels gèneres com element vertebrador del model cinematogràfic hegemònic no passava 

inadvertida pels directors danesos, que no dubtaren en prohibir els films de gènere
119

  

malgrat la norma aviat va esdevenir gairebé impossible de complir. 

                                                
114 COUSINS, op. cit., pàg. 90. 
115 BORDWELL, STAIGER, i THOMPSON, op. cit., pàg. 425. 
116 Ibídem, pàg. 6-7. 
117 D. Andrew citat per ALTMAN (2000). Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós. Pàg. 35. 
118 BENET, op. cit., pàg. 73. 
119 Altman (op. cit., pàg. 35) explica la complexitat del terme: el gènere fa referència, primer, a l’esquema 

bàsic o fórmula que precedeix, programa i configura la producció de la indústria; segon, a l’estructura o 

entramat formal sobre el que es construeix la pel·lícula; tercer, a l’etiqueta o nom d’una categoria 
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4.4. D’on ve Dogma 95? 

Els manifests cinematogràfics són quelcom gairebé tan antic com el propi 

cinema i, de fet, es poden considerar la primera forma de teoria cinematogràfica
120

. A 

finals dels anys 90, però, semblava cosa d’una altra època, i en efecte ho era. Els 

ideòlegs del col·lectiu danès volien situar-se al costat de moviments que, ja des de 

principis de segle (per exemple els futuristes italians, els dadaistes francesos o els 

expressionistes alemanys) produïren texts advocant per una redefinició radical del 

cinema i de la cultura del seu temps
121

. De fet, alguns autors senyalen Dogma 95 com el 

moviment que tanca un segle ple de moments històrics que, des dels anys 20 amb Dziga 

Vertov, havien canviat (o intentat canviar) la mentalitat de producció fílmica
122

.  

Lars Von Trier, que com sabem estava al capdavant de la iniciativa danesa, 

sempre havia mostrat el seu interès cap a aquests precedents. El director contava així 

com va començar Dogma: “Recordo haver telefonat a Thomas per demanar-li si volia 

iniciar una «nova onada» amb mi. (...) A París, vaig agafar tots aquells pamflets i els 

vaig tirar pel balcó. Va ser preciós, just com els vells temps”
123

. Com dèiem abans, 

l’exageració dels actes duts a terme a París, així com el llenguatge emprat en la redacció 

del manifest, eren a la vegada un joc irònic i una referència directa a les formes de grups 

anteriors. Com diu MacKenzie
124

, malgrat l’àmplia varietat de punts de vista ideològics 

i polítics proposats en els diferents manifests, les postures retòriques adoptades pels 

seus escriptors s’assemblen entre elles. Dogma 95 va voler emular aquests paràmetres. 

El moviment que, en un passat més proper, “havia generat una major quantitat 

de retòrica” fou la Nouvelle Vague francesa, “pel simple fet que tots els seus directors 

eren a la vegada crítics incendiaris”
125

. Certament, quan es llegeix per primer cop el 

manifest Dogma la primera associació que es fa és aquesta, per les referències directes a 

la nova onada francesa. Així i tot les diferències entre els grups són importants, perquè, 

“com es poden considerar els pares de Dogma un grup de directors que va defensar 

conceptes com els films de gènere i la teoria de l’auteur, i que admiraven les pel·lícules 

                                                                                                                                          
fonamental per a les decisions i comunicats de distribuïdors i exhibidors; quart, al contracte o posició 

d’expectació que tot film de gènere exigeix al seu públic.  
120 MACKENZIE, S. (2000). “Direct Dogma: Film Manifestos and the fin de siècle”. Dins RASKIN, R. 

(ed.) “Aspects of Dogma”. P.O.V. A Danish Journal of Film Studies, 10. Pàg. 160. 
121 Ibídem. 
122 ALVES, op. cit., pàg. 121. 
123 Entrevista concedida l’any 1999 a Richard Kelly (op. cit., pàg. 205). 
124

 MACKENZIE (2000), op. cit., pàg. 161. 
125 KELLY, op. cit., pàg. 20. 
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B americanes amb la seva música, CinemaScope i tot allò?”
126

. Kristian Levrig, un dels 

quatre germans danesos, alimentava el mite dient que Godard “hauria de ser el president 

de Dogma”
127

. Una afirmació que, en part, xoca amb els plantejaments del seu manifest, 

on es critica directament als francesos. Tot fa pensar, una vegada més, que això no era 

més que una manera de cridar l’atenció i alhora, una mena d’homenatge
128

.  

Per exemple, Dogma calca el qüestionament vers la manca d’espontaneïtat
 
d’un 

cinema encotillat. Malgrat la distància geogràfica i temporal que separa els dos grups, 

comparteixen el rebuig cap a un cinema nacional que consideren envellit. Un cinema, 

basat majoritàriament en adaptacions literàries, que limita les possibilitats del propi 

mitjà perquè el circumscriu a un altre llenguatge
129

. Ells defensen les “especificitats de 

l’expressió cinematogràfica”
130

. El concepte francès de caméra-stylo (càmera-bolígraf) 

obeeix a aquesta confiança en les tècniques pròpies del cine com les que configuren 

l’estil i significat del film. En aquest aspecte l’herència de la nova onada és notòria; 

amb ells es comencen a admirar els plànols i els talls d’imatge “per la seva pròpia i 

intrínseca bellesa [ja que] es posa èmfasi en què el que s’està veient és cinema”
131

. La 

diferència rau en el fet que, per als francesos, la defensa del cine va associada a la del 

director com a responsable total del film. És més, per a ells la pel·lícula és l’expressió 

personal d’un autor. Dogma, en canvi, defensa la col·lectivitat
132

 (almenys en teoria). 

Per a la Nouvelle Vague la independència del director venia de fugir de l’influx 

de guionistes i productors però també de l’autonomia proporcionada per equips de 

rodatge lleugers, la qual cosa va permetre que “els directors comencessin a pensar amb 

la càmera”
133

. Un camí que ja s’havia obert abans de Truffaut, Varda o Godard. Des de 

les primeres dècades del segle XX, com dèiem, s’havia cercat una manera de fer cine 

més lliure, més realista (...), centrada en la necessitat de fugir de la ficció com a 

fingiment
134

. En aquest sentit, la recerca d’independència va associada a la recerca de la 

                                                
126 Bo Tao Michäelis citat per Stevenson (op. cit., pàg. 40). 
127 Entrevistat l’any 1999 per Richard Kelly (op. cit., pàg. 82). 
128 Stevenson (op. cit., pàg. 41) recull les apreciacions de Hans Jensen al respecte. 
129 Truffaut (al citat article de 1958, que podem llegir dins la recopilació de Romaguera i Alsina, pàg. 
226-246) identifica alguns directors, que formen part del que anomena “tradició de qualitat” del cinema 

francès (p.226), com “essencialment literats” i els retreu “menysprear el cinema subestimant-lo” (p.233).  
130 HJORT (2005), op. cit., pàg. 78. 
131 COUSINS, op. cit., pàg. 271-272. 
132 Alguns autors creuen que no es poden negar els condicionants socials que envolten la germandat 

Dogma: Vinterberg i von Trier visqueren a comunes quan eren nins i Dinamarca és un dels pocs països en 

què l’experiència social de la comuna (i la contracultura dels anys 70) continua viva malgrat sigui ja de 

forma un poc desvirtuada, segons explica John Roberts (op. cit., pàg. 143). 
133

 COUSINS, op. cit., pàg. 272. 
134 LEDO, op. cit, pàg. 31. 
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veritat fílmica. En relació a aquesta qüestió Ledo estableix un fil temporal en què el 

punt de partida el marcaria Dziga Vertov, la influència del qual ressona en els nous 

cinemes que, al seu temps, són precedent del que arribarà als anys 90 amb Dogma 95 

com a exemple destacat. Vertov defensà les particularitats del llenguatge cinematogràfic 

i teoritzà al voltant de la idea del Cinema-Ull. Per a ell, el director veu (insta a utilitzar 

tots els mitjans de rodatge a l’abast de la càmera) i escriu (a través del muntatge) amb la 

càmera, però obvia el caràcter subjectiu de la caméra-stylo dels francesos.  

Segurament, un dels aspectes més atractius per una possible analogia Trier-

Vertov són els manifests
135

. En efecte, els texts de Vertov demostren que fou un pioner 

en els seus plantejaments. Per la seva voluntat de ruptura: “NOSALTRES afirmem que 

el futur de l’art cinematogràfic és la negació del seu present”; i defensant l’autonomia 

de d’aquest: “NOSALTRES declarem que els vells films novel·lats, teatralitzats i demés 

tenen la lepra”
136

. “Afirmem que (...) malgrat la multitud de drames psicològics, 

pseudo-realistes, psudo-històrics i policíacs que hi ha en circulació, no existeix 

cinematografia sota la seva forma autèntica i que les seves tasques fonamentals no han 

estat enteses”
137

. Criticà també l’afany de fer doblers: “El cinema d’ahir i d’avui 

continua sent únicament un assumpte comercial. El desenvolupament de la 

cinematografia està dictat només per consideracions de benefici”. Alhora, com els 

danesos, planteja un cinema més artesanal quan diu que “hem estat els primers en fer 

films amb les nostres mans despullades, potser uns films maldestres, un poc 

defectuosos, però en tot cas necessaris, dirigits cap a la vida i exigits per la vida”
138

. 

En el conjunt de manifests publicat per Vertov, el director anà consolidant una 

proposta contra un cinema que emfàticament criticava. El Kino-pradva (Veritat fílmica) 

que defensava suposava endinsar-se, amb el seu equipament portàtil, dins la realitat en 

temps i espai, sense il·luminació i so afegits. Unes idees que arribaran fins als danesos 

però havent passat abans per altres contexts. Només unes dècades després de Vertov 

sorgeix a Itàlia en Neorealisme, que també innovà en termes de praxis fílmica
139

, 

incorporant altes dosis d’improvisació així com actors no professionals. Els italians van 

                                                
135 LEDO, op. cit., pàg. 40. 
136 Extret del primer programa, publicat a premsa, del grup dels Kinoks-Documentalistes fundat per 

Vertov l’any 1919. Recollit a Romaguera i Alsina, op. cit., pàg. 37. 
137 Intervenció de Vertov a un debat l’any 1923 (extret de Romaguera i Alsina, op. cit., pàg. 41). 
138

 Ibídem, pàg. 42. 
139 ALVES, op. cit., pàg. 125.  
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influenciar tot el cinema modern i evidentment a Dogma, aquest entès també com una 

“proposta de relectura de la tradició realista en la teoria del cinema”
140

.  

Per a Roberto Rossellini, el realisme que caracteritzava aquell cinema italià (del 

que ell n’era un exponent principal) no era “més que la forma artística de la veritat. 

Quan es reconstrueix la veritat, s’obté l’expressió”, escrivia el 1953
141

. Afegia que “el 

film realista és aquell que planteja i es planteja problemes: el film que pretén fer 

pensar”, idea que va en contra del cinema d’evasió i connecta amb les teories de Brecht 

citades abans. És un cinema, continuava, que va en contra d’allò superflu i espectacular; 

“no es queda en la superfície (...) i rebutja les fórmules, cerca motivacions que estan 

dins cada un de nosaltres”
142

. A més, Rossellini i els seus col·legues creien que el 

Neorealisme no podia partir “de continguts preestablerts, sinó d’una actitud moral: el 

coneixement del seu temps amb els mitjans específics del cinema”
143

. Vet aquí la 

concepció neorealista de la funció dels cineastes; la mateixa que, a grans trets, 

plantejarà Dogma. Els italians també miraven amb recel el seu entorn, i rebutjaven les 

“super-estructures caduques de la vella cultura italiana”
144

. Criticaven que fins aleshores 

“per al cinema, l’únic que existien eren els «grans» esdeveniments, com si l’actualitat, 

el fet sense caire novel·lesc, no existís”
145

. No volien, per una altra banda, que es veiés 

el Neorealisme com una moda, ni com “un fruit podrit de la postguerra, ni com un  

eslògan publicitari (...), sinó com una manifestació de rebel·lió”
146

. Per a Zavattini, un 

dels principals ideòlegs del Neorealisme, havien d’impedir “que el públic s’aficionés a 

la hipocresia del cinema i que aquest es tornés quelcom socialment inoperant”
147

.  

Un altre moviment amb altes dosis de reivindicació social fou el Free Cinema 

anglès. Un precedent del danès en tant que escriviren manifests animant els cineastes a 

l’acció, i també en quant a la forma d’anar contra el cinema del seu temps, el qual 

rebutjaven per ser “burgès de cap a peus”
148

. A més, criticaven que la seva producció 

estigués en mans d’una classe social que no tenia cap intenció de mostrar la realitat de la 

població: “La major part del públic ignora ingènuament els límits que aquest esnobisme 

                                                
140 RAMOS ARENAS, op. cit., pàg. 16. 
141 Citat a Romaguera i Alsina, op. cit., pàg. 202. 
142 Loc. cit.  
143 Cesare Zavattini, en un text que recullen Romaguera i Alsina (op. cit., pàg. 206). 
144 En paraules de Carlo Lizzani (1949). Dins Romaguera i Alsina (op. cit., pàg. 199). 
145 En paraules de Zavattini. Dins Romaguera i Alsina (op. cit., pàg. 206): 
146 Text de Lizzani, dins Romaguera i Alsina (op. cit., pàg. 199). 
147 Dins Romaguera i Alsina (op. cit., pàg. 209-210). 
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 Paraules de Lindsay Anderson, veu principal del Free Cinema, en un text publicat l’any 1958 (data 
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imposa al nostre cinema”. Ells, en canvi, veuen el cinema com “una indústria (...), un art 

(...), però també un mitjà de comunicació” que possibilita establir relacions de 

consciència col·lectiva. Reivindiquen un cinema viu, de caràcter humà i social
149

, i per 

això posen el focus d’atenció en el sistema de producció que l’entorpeix. Així, per tant, 

s’oposen al conformisme amb el què s’accepta aquesta situació per part dels artistes, 

engolits per “aquells intel·lectuals per als quals l’art segueix sent una forma d’evasió o 

una «experiència estètica», per als quals Brecht és un pesat”, en paraules d’Anderson. 

Cal fer referència també al cas alemany i, concretament, al Manifest 

Oberhausen
150

, presentat l’any 1962 per un grup de joves directors. Allà parlaven del 

“fracàs del cinema convencional alemany” i remarcaven que “el futur està en aquells 

que han demostrat parlar un nou llenguatge cinematogràfic”. Per damunt de tot, 

reclamaven més llibertat: “Llibertat enfront als convencionalismes de la professió. 

Llibertat respecte a les influències de socis comercials. Llibertat respecte la tutela de 

certs interessos”. El llenguatge emprat (“El Vell cinema és mort. Creiem en el Nou”) 

també recorda a les proclames de Vinterberg i von Trier, directors que precisament es 

veurien molt influenciats per les obres de directors com Herzog, Wenders o Fassbinder.  

No només a Europa es va fer sentir la reivindicació d’un cinema més democràtic 

i lliure. Als Estats Units, el New American Cinema Group es va oposar als principis del 

cinema clàssic, defensant l’home i la seva expressió a través del cinema
151

. A la 

Declaració que el grup presentà el 1960, amb Jonas Mekas al capdavant, parlaven d’un 

nou procediment per a la producció i distribució de les pel·lícules. Promocionaven una 

major llibertat del director amb noves formes de finançament i projectes de baix 

pressupost
152

. A més, alguns dels paràgrafs d’aquesta declaració “ben bé podrien haver 

estat escrits per Lars von Trier i inclosos en el manifest Dogma 95”
153

. Un exemple: “El 

cinema oficial de tot el món està perdent força. És moralment corrupte, estèticament 

decadent, temàticament superficial i temperamentalment avorrit (...). Es revela la 

                                                
149 ALVES, op. cit., pàg. 126. 
150 Se citen fragments d’aquest text, recollit per Romaguera i Alsina (op. cit., pàg. 297-298). Malgrat 

s’escrigué a principis de la dècada dels 60, no fou fins a mitjans dels 70 quan el Nou Cinema Alemany va 

esdevenir una realitat gràcies al dinamisme generat per l’obra dels seus màxims exponents. Aquests no 

rebutjaven el cinema nord-americà, sinó que partiren d’elements propis d’aquest als quals aplicaren un 

rerefons psicològic, nacional i formal tan nou com complex, segons escriu Cousins (op. cit., pàg. 352). 
151 ALVES, op. cit., pàg. 127. 
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decadència del film de producció. La fluïdesa de la seva execució s’ha tornat una 

perversió que cobreix la falsedat dels seus temes, la seva manca de sensibilitat i estil”
154

.  

Encara en terreny nord-americà, trobem un altre referent fonamental de Dogma: 

el cinema alternatiu de John Cassavetes (alhora referent principal dins el nou cinema 

americà), que “optà per un estil visual conscientment antiestètic, de llargues escenes 

intensament actuades i realisme cru”
155

. Cassavetes es pot considerar el pioner d’un estil 

que Dogma reprendrà, basat en l’ús de la tècnica de la càmera portàtil inestable en 

combinació amb actuació improvisada
156

. La comparació entre els films dogma i els del 

realitzador nord-americà deixa prou clara la influència exercida per aquest darrer. Si bé 

pel que fa a altres moviments la ressonància és de caire ideològic o teòric, amb 

Cassavetes s’estableix una connexió evident en la pràctica cinematogràfica. 

 

5. DOGMA 95: PEL·LÍCULES. 

 

5.1.  Festen (La Celebració)
 157

. Thomas Vinterberg. 1998. 

El primer film en rebre el certificat és possiblement el que millor representa al grup, 

tot i no ser el més estricte pel que fa als seus dogmes. Respon, però, a les idees inicials 

dels seus fundadors: les normes no s’havien de considerar quelcom inamovible i, de fet, 

per aquest motiu es crearen les Confessions. Com sabem, les regles eren una proposta 

orientada a l’assoliment d’una autenticitat fílmica, contrària a la superficialitat de les 

grans produccions. El realitzador s’havia de comprometre a ser fidel a aquest propòsit, i 

per això acceptava el Vot de Castedat, tot i que dins aquest hi havia plantejaments 

difícilment assumibles. Thomas Vinterberg demostrà que les regles es podien adaptar i 

que, si la història era bona i estava ben contada i ben interpretada, els espectadors 

encaixaven aviat la ruptura de les convencions formals proposades per Dogma. 

L’estil del film està determinat, com és natural, pels requeriments tècnics redactats 

en el Manifest. No obstant això, la pel·lícula segueix una estructura narrativa clàssica 

que, possiblement, alleugerà el desconcert respecte el xoc causat per les seves 

innovacions. I és, clarament, una pel·lícula de gènere: un melodrama familiar
158

. Es 

narra la celebració del seixantè aniversari del patriarca d’una família de la classe alta 
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155 SCHEPELERN (2005 c), op. cit., pàg. 6.  
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danesa, duta a terme a una mansió que abans havia estat un hotel regentat per la família. 

Una trobada que es veurà alterada per la confessió d’un dels fills: responsabilitza el seu 

pare del recent suïcidi de la seva germana bessona, acusant-lo d’haver abusat 

sexualment dels dos quan eren nins. Se segueix un plantejament clàssic: s’introdueixen 

els personatges i l’existència d’un conflicte (sense dir de què es tracta), es desencadena 

el conflicte (la qual cosa genera un punt àlgid dins la narració), i finalment es dóna una 

resolució a aquest. Tenim així un grup reduït de personatges, en un espai aïllat i en un 

temps també limitat (la festa s’ha d’allargar tot el cap de setmana i el film succeeix en 

un temps de 24 hores aproximadament). A més, moltes de les escenes es duen a terme al 

voltant de la gran taula del menjador, o bé en una sèrie d’habitacions concretes. 

Plantejaments convencionals des d’un punt de vista dramatúrgic (unitat d’espai, temps i 

acció) que, de fet, motivaren que el text s’adaptés al teatre en nombroses ocasions
159

. 

El material dramàtic es condueix de manera convencional, també per mitjà d’una 

planificació tradicional dels plànols. És a dir, es passa del pla general al pla mitjà i al 

primer pla [Imatge 1]. I, alhora, hi ha una continuïtat i lògica entre les accions. Per 

exemple, quan un dels personatges demana “On és la meva germana?”, el següent pla 

mostra un taxi que porta a la germana cap a l’antic hotel. Val a dir que totes les escenes 

es munten per mitjà de talls simples. A més, el director utilitza sistemàticament el 

muntatge alternat per narrar accions simultànies produïdes en espais diferents. Amb tot, 

però, la il·lusió de continuïtat es veu truncada constantment. Per començar, pels 

moviments de càmera, rapidíssims en els moments de més tensió, i amb punts de vista 

innovadors i estranys [Imatge 2]. Alhora es romp el raccord quan, pel fet de no usar 

il·luminació natural, diferents plans d’una mateixa escena tenen llum diferent        

[Imatge 3], o bé quan no se segueix la línia dels ulls en un diàleg, per exemple. 

Més enllà de la norma que prohibeix els films de gènere, que Vinterberg no 

compleix, n’hi ha d’altres que també hagué de ‘confessar’. La regla número 5 especifica 

que no es poden usar trucatges ni efectes especials o filtres, i el director en un moment 

determinat fa servir la càmera lenta per enfocar unes cortines que es mouen amb el vent 

i amb la qual cosa vol al·ludir a la presència de l’esperit de la germana morta. També 

juga amb les normes 6 i 7, quan introdueix una escena en què el protagonista (el fill que 

ha denunciat el seu pare) somia o veu l’aparició de la bessona. Finalment, romp el 

compromís de no incloure el “gust personal” del director, sobretot en una escena amb 
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una intenció estètica determinada. És quan el protagonista és al bosc (on uns familiars 

l’han deixat malferit) i s’enfoca el moviment dels arbres mentre se sent una cançó 

tradicional danesa que la padrina canta en aquell moment dins la mansió. 

Això, però, són excepcions dins una pel·lícula que clarament aposta per la cruesa 

tant en la narració directa d’uns fets violents (es critica la hipocresia de l’alta societat 

danesa i alhora es parla de temes universals i tabú com són l’incest i l’abús sexual de 

menors), com en l’ús de tècniques cinematogràfiques senzilles. La càmera en mà (regla 

#3) ens apropa a l’acció fins al punt que sembla que se segueix els personatges en 

directe (per aquest motiu s’ha relacionat Dogma amb l’època de l’auge dels programes 

de telerealitat) i alhora dóna al film un aspecte de pel·lícula documental. A més, els 

actors no sabien on se situaria el càmera en cap moment, la qual cosa els obligava a 

estar sempre ‘dins’ l’acció
160

. Això es nota en la seva interpretació, que aporta la gran 

part d’autenticitat que té el film. Finalment, aquesta ‘veritat’ es veu accentuada per la no 

inclusió de música extradiegètica (regla #2) així com per l’elecció de la localització 

(tota l’acció es produeix en una casa que manté el seu caràcter degradat i que aporta una 

atmosfera adient per a la història), un decorat natural (regla #1). 

 

5.2.  Idioterne (Els idiotes). Lars von Trier. 1998.  

Si abans dèiem que Festen és la pel·lícula que millor sintetitza com havia de ser la 

implementació de les idees de Dogma 95, Idioterne és la que representa més clarament 

el que, en teoria, havia de ser un ‘film dogma’. O sigui, és la més purista respecte les 

normes fixades en el Manifest, no en va Lars von Trier les havia redactat. Aquest 

director és el que amb més determinació encara la missió anunciada per Dogma de 

renovar el llenguatge cinematogràfic, i és alhora qui més eficaçment dóna peu al debat 

sobre la funció del cinema i de l’espectador. Ho fa atacant directament la comoditat del 

públic, la qual cosa genera en aquest confusió. Ara bé, l’interès que desperta aquest 

experiment atreu l’espectador, en tant que ha de desxifrar què és el que està veient
161

. 

Començam analitzant l’estructura narrativa perquè, a diferència del que passava a 

Festen, aquí no segueix paràmetres tradicionals. Christensen la definí com una 

“narrativa desenfocada”
162

 perquè a Idioterne “la progressió narrativa està subordinada 

                                                
160 Així ho contà el càmera de Festen, Anthony Dodd Mantle, segons recull GEUENS (op. cit., pàg. 198). 
161 BURGOS RAMÍREZ, op. cit., pàg. 107. 
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a la construcció de moments intensos”
163

. Això lliga directament amb una de les idees 

expressades en el Vot de Castedat: “(...) l’instant és molt més important que la totalitat”, 

que alhora podem relacionar amb el que es diu a la regla #3: “La pel·lícula no succeirà 

on estigui la càmera; el rodatge s’haurà de realitzar on succeeix la pel·lícula”. És a dir, 

les escenes no estan (en teoria) planificades, i el guió ha de servir només com una guia, 

de manera que la càmera es dedicarà a seguir l’actuació dels actors. 

El film mostra diferents escenes del dia a dia d’un grup de joves danesos que viu a 

les afores de Copenhage en una mena de comuna. Fins aquí normal. La qüestió és que 

estan junts perquè es dediquen a anar a llocs públics a fingir que són discapacitats 

intel·lectuals, en una espècie de joc / burla / crítica social / repte d’introspecció. La 

pròpia realitat o intenció del grup no es deixa clara a la pel·lícula. En un moment 

determinat el seu líder explica que el que fan cadascun d’ells és “cercar el seu idiota 

interior”, o sigui, alliberar-se de convencions socials per trobar una identitat més 

primària. En efecte, per a alguns dels personatges o membres del grup és una espècie de 

camí de fugida de la realitat, la qual troben o bé avorrida, o bé massa dura.  

Per una petita part del grup és només un divertiment, mentre que per al seu líder és 

clarament una manera de criticar les normes socials d’una societat burgesa a la qual 

pertany (la mansió on viuen és d’un oncle seu i la tenen mig ocupada). Aquesta crítica 

es fa evident a cada moment que entren en contacte amb persones que els miren amb 

recel, pena o rebuig. A l’escena inicial, en un d’aquests moments, el grup coincideix 

amb la que és la protagonista del film, una dona la història de la qual és l’única que 

segueix una mena d’evolució. La pel·lícula comença i acaba amb ella, i aviat s’avança 

que pateix un conflicte interior important. Aquest, però, no serà desvetllat fins a la 

darrera escena, un dels moments més intensos i que permet a l’espectador entendre les 

motivacions que l’han moguda fins allà. Això és quelcom que no passa amb cap altre 

personatge (potser a excepció d’un només) i tampoc pel que fa a les motivacions del 

grup. És a dir, l’espectador no obté les respostes que espera respecte la història que veu. 

A Festen la lògica narrativa permetia a l’audiència situar-se dins la història, 

comprendre el seu desenvolupament i el dels personatges. Això, com dèiem, ajudava a 

fer més digeribles les dissonàncies formals. En el cas d’Idioterne forma i contingut van 

de la mà “empenyent la pel·lícula cap a un terreny inestable”
164

. L’objectiu de tot això 

és no donar treva a l’espectador. Von Trier vol mostrar el procés d’elaboració del film; 
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si més no, vol que aquest no sigui quelcom invisible, no vol alimentar la il·lusió que es 

crea amb els films del cinema clàssic, i ho aconsegueix gràcies a una sèrie d’estratègies. 

Primer, seguint les regles del Vot de Castedat, com no pot ser d’una altra manera.       

Les localitzacions són reals i sense decorats, no hi ha il·luminació artificial
165

, no hi ha 

trucatges... Unes regles que von Trier exprimí per tal de construir imatges que alguns 

autors han definit com “lletges en termes de color, composició, il·luminació i contingut 

166
 [Imatge 4]. Segon, per l’ús que fa de l’edició: el muntatge és, en paraules de Burgos 

Ramírez, “exageradament visible”, perquè és una de les eines que empra el director per 

“mostrar l’artifici de la pel·lícula i deixar constància del seu procés de construcció”
167

. 

Per exemple, els talls són bruscs i no respecten la continuïtat [Imatge 4]. Tercer, perquè 

directament inclou plans en què surten micròfons, càmeres o membres de l’equip fent la 

seva feina (errors, teòricament, que el director no elimina) [Imatge 5]. 

Per una altra banda, l’ús que fa de la càmera és prou significatiu. Com sabem, part 

de la inestabilitat de les imatges ve donada perquè l’aparell es porta en la mà del 

director o del càmera. Això se suma, en el film de von Trier, als punts de vista i 

enquadraments aparentment arbitraris que fa servir. Però, a més, alguns autors parlen 

del caràcter invasiu i intrusiu
168

 d’aquesta càmera. És a dir, està al servei de l’actuació 

dels actors, i alhora gairebé entra en l’acció apropant-se i intervenint com un personatge 

més. Això crea en l’espectador una reacció contradictòria: de desconnexió, quan veu   

un tipus de gravació que no es correspon amb els estàndards fílmics; i de proximitat,  

per la immediatesa generada gràcies a aquests recursos (a més, l’ús del vídeo digital fa 

que el públic relacioni les imatges amb les de qualsevol vídeo domèstic).  

És una estratègia de distracció que el director d’Idioterne posa en marxa, juntament 

amb altres, en el seu joc continu entre realitat i ficció. Per exemple, un altre tret del film 

(que coincideix amb la ruptura d’unes de les regles del Vot de Castedat, en concret la 

que prohibeix alteracions temporals) que hi contribueix és la inclusió (entre les escenes 

abans mencionades i que narren el devenir del grup) de fragments d’entrevistes als 

personatges de la pel·lícula, que responen a posteriori sobre què feien dins aquell grup i 

què significà per a ells. Això despista l’espectador, que ha de navegar entre els codis del 

cinema documental i del de ficció. L’obliga a reflexionar sobre el que està veient. L’èxit 

                                                
165 Els canvis de llum són encara més bruscs que al film de Vinterberg [Imatge 4]. 
166 CHRISTENSEN, op. cit., pàg. 35. 
167

 BURGOS RAMÍREZ, op. cit., pàg. 106. 
168 BAINBRIDGE, op. cit., pàg. 94. 
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de la pel·lícula ve de la unió de les reflexions ètiques que planteja a l’espectador 

mitjançant el contingut del film, amb les reflexions estètiques sobre la forma d’aquest.  

 

5.3.  Mifune sidste sang (L’última cançó de Mifune). S. Kragh-Jacobsen. 1999. 

Mifune fou la tercera pel·lícula en rebre el certificat del grup, i la primera feta per un 

director experimentat. Søren Kragh-Jacobsen feia més de deu anys que es dedicava a 

dirigir pel·lícules i era una generació major que la resta dels germans. Una situació que 

inevitablement incidiria en la seva incursió a Dogma. Per començar, fou realment una 

alliberació per a ell, ja que venia de fer una gran co-producció (britànica, americana i 

alemanya), en el sentit de les produccions nord-americanes, que l’havia sotmès a molta 

pressió, com explicava Stevenson
169

. Així, Dogma complia un dels seus propòsits. 

Per un altre costat, Kragh-Jacobsen se situà davant les regles d’una manera molt 

diferent a la dels seus dos predecessors. Primer, perquè ja comptava amb els seus 

exemples (Festen i Idioterne) i coneixia l’efecte que havien causat. I, segon, per la seva 

pròpia experiència cinematogràfica. Naturalment tenia les idees més clares i volgué 

adaptar les regles a la seva pròpia manera de fer cinema. Kragh-Jacobsen substituí 

l’experimentació característica dels dos primers films dogma, per una combinació prou 

aconseguida entre les normes i una manera més convencional de fer pel·lícules. 

L’estructura narrativa i la història són tradicionals. És un altre melodrama amb 

elements de la comèdia romàntica (per tant, tampoc segueix la norma que prohibeix els 

films de gènere). Narra la història d’un home de negocis de Copenhage que ha de tornar 

al seu lloc d’origen quan mor el seu pare, concretament a una granja d’una zona rural de 

Dinamarca, la qual cosa ell havia amagat, per vergonya, al seu entorn de la ciutat. Quan 

arriba, després d’anys de no tenir contacte amb ells, es troba una casa abandonada i el 

mort vetllat pel seu germà, qui té una discapacitat intel·lectual (més tard sabem que la 

mare dels dos s’havia suïcidat anys abans). Així, tenim elements dramàtics i alguna 

imatge un tant forta o impactant que va en consonància amb la cruesa de Dogma.  

La comèdia romàntica ‘comença’ quan contracta una dona perquè tengui cura de la 

casa i del seu germà, per així ell poder tornar a la ciutat. S’hi presenta una jove que es 

dedicava a la prostitució a Copenhage i que fuig d’allà per mor d’un assetjador. Ella 

també té conflictes familiars i està a càrrec d’un germà problemàtic, que de moment està 

a un centre de menors. Poc a poc les vides d’ambdós protagonistes s’entremesclen i 

                                                
169 STEVENSON, op. cit., pàg. 108. 
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acaben enamorant-se, no sense passar per diversos problemes, és clar. Finalment, en un 

tradicional happy ending, acaben vivint en família els quatre a la vella granja. Com 

veiem, doncs, el film combina elements romàntics amb temes com els de la redempció o 

el de la tradicional oposició entre camp i ciutat (molt presents a la literatura i 

cinematografia daneses), configurant una mena de “conte de fades social-realista”
170

. 

El seguiment dels dogmes li permeté centrar la seva atenció en aspectes més 

directament relacionats amb la història i la interpretació. No obstant això, a Mifune sí 

que percebem una major planificació dels enquadraments, dels plans i de les escenes. És 

a dir, el director no es preocupa de la banda sonora (perquè no n’hi ha) però posa més 

atenció en el so de cada moment (els ocells quan estan al camp, els renous de bullici 

quan estan a la ciutat...). Tampoc empra il·luminació artificial, però juga amb els punts 

de llum per oferir imatges plenament cinematogràfiques sense necessitat d’incomplir 

aquesta norma.  O sigui, l’argument es lliga amb els requeriments tècnics: si l’escena ha 

de succeir de nit, el director situa el personatge llegint el diari devora una làmpada de 

taula o canviant una bombeta rompuda [Imatge 6 a]; o bé si l’escena és a l’exterior, posa 

els dos personatges discutint enfront un cotxe encès i amb els fars il·luminant. Alhora 

inclou escenes que tenen lloc a la matinada o bé a l’horabaixa perquè així la llum 

natural ofereixi colors diferents (i imatges d’una bellesa plàstica que no veiem a les 

pel·lícules dogma #1 i #2) [Imatge 6 b], com també major varietat de localitzacions. 

Són exemples (que se sumen a l’ús del muntatge de continuïtat
171

 i alternat) que  

demostren que la seva intenció no era provocar un xoc en l’espectador, sinó utilitzar les 

normes d’una manera més madura. Això ens remet a parlar de les diferents concepcions 

respecte la funció de Dogma: la transgressió i voluntat de promocionar una ruptura total 

del llenguatge cinematogràfic era cosa dels seus dos promotors; els altres, en canvi, per 

molt que mantinguessin el seu compromís respecte les reivindicacions del grup, se 

centraren més en la pel·lícula en sí. Malgrat el tema no sigui innovador, el director 

danès tracta amb subtilesa aquells moments clau de la història, escenes que a una 

pel·lícula de Hollywood serien motiu de grans escarafalls. També fa talls secs i bruscs 

entre plans i escenes, sense recrear-se ni donar peu a sensibleries. La senzillesa en la 

producció aporta al film la immediatesa i proximitat que cerca el cinema dogma. 

 

                                                
170 STEVENSON, op. cit., pàg. 109. 
171

 Tot i que manté alguns desequilibris en els punts de vista, més arriscats i que no responen als cànons 

convencionals, atesos també a les característiques de gravació [Imatge 7].  
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5.4.  Italiensk for begyndere (Italià per a principiants). Lone Scherfig. 2000.  

Lone Scherfig es convertí en la primera directora en formar part de la germandat 

amb una de les pel·lícules dogma de més èxit (va ser premiada al Festival de Cinema de 

Berlín i tingué molt bona rebuda comercial, dins i fora de Dinamarca). En realitat fou un 

encàrrec de la seva productora, Zentropa, que manejava en propi von Trier juntament 

amb Peter Aalbaek. Possiblement la intenció era demostrar que, malgrat s’hagués acabat 

el rebombori inicial, Dogma 95 tenia encara la seva influència
172

. Scherfig ho corroborà, 

tot i que l’esperit del moviment no és tan present dins el seu film. Sí que hi perduren, 

però, una sèrie de conceptes, com els de l’espontaneïtat, proximitat i senzillesa.  

Això venia motivat en gran mesura, com hem anat dient, per les restriccions 

tècniques del seu manifest. Així, l’austeritat de la cinta s’accentua pel fet no de emprar 

música extradiegètica, de situar l’acció en localitzacions quotidianes que semblen 

descuidades (són llocs comuns d’un barri perifèric de la ciutat: una pastisseria, una 

perruqueria, un hotel...), etcètera. Al mateix temps, els canvis bruscs entre plans i 

escenes [Imatge 8] ajuden a crear una sensació d’immediatesa també característica dels 

films dogma, com ho és l’ús de la càmera en mà. Aquí es veu una menor planificació 

que la que hi havia a Mifune, i més semblant a la de Festen i Idioterne.  El director de 

fotografia explicava així com havia estat el procés de rodatge: “Era com si m’haguessin 

despullat de totes les eines de la meva professió (...). Varem gravar moltíssim material, 

perquè Lone variava les escenes mentre les anàvem fent. Al final sempre acabàvem amb 

una versió lliure on els actors no sabien on em situaria amb la càmera, i jo em dedicava 

a seguir-los. La versió final del film inclou moltes d’aquestes escenes”
173

. 

La càmera es mou ràpidament i de forma agitada
174

, la qual cosa crea moments de 

confusió. Els moviments de càmera no avancen les accions, com passa habitualment, 

sinó que van a remolc del que succeeix en el rodatge. Així, per exemple, en el transcurs 

d’un diàleg, s’espera a que un dels personatges faci referència a la poca afluència de 

gent al seu restaurant per moure bruscament la càmera enfocant el local buit, i no a 

l’inversa. És com si la càmera actués igual que ho faria l’espectador, situant-lo així dins 

                                                
172 Dogma 95 ja s’havia convertit en un model per a molts cineastes que, a més, seguien el joc als seus 

líders. Per exemple, la primera escena de Italiensk for begyndere es duu a terme dins una vicaria i, en 

aquest context religiós, es veu penjat (s’enfoca directament) a la paret el certificat d’autenticitat del 

mateix film, en concret el número 12. 
173 PIL, M. (2005). “The Heart-warming Spark”. Dins STERNFELT, A. i NEIMANN, S. FILM # Special 

Issue / Dogme. Copenhage: Danish Film Institute. Pàg. 16. 
174

 A Mifune no era així perquè, com bé va dir en una ocasió el seu director, a les normes no es diu que el 

moviments de la càmera hagin de ser inestables, només que aquesta s’ha de dur en la mà. 
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l’acció. La manca de planificació (intencionada, és clar) també es nota en l’edició dels 

plans dels diàlegs, per exemple: mentre que en alguns casos se segueix el mètode 

tradicional de pla-contraplà, en altres s’obvia aquesta norma, privilegiant l’actuació dels 

actors (i la veracitat o autenticitat de l’escena) en detriment de la il·lusió de continuïtat 

de la que tant hem parlat [Imatge 9]. És a dir, es gravava molt material (com explicava 

el seu càmera) que s’havia de treballar posteriorment a la fase d’edició i aquesta, pel que 

es desprèn del resultat final, no se centrava en escollir els plans en funció del raccord. 

Italiensk for begyndere romp novament la regla que prohibeix les pel·lícules de 

gènere, perquè es tracta d’una comèdia romàntica, d’una elegància tragicòmica
175

 que 

recorda un poc al to de Mifune, però amb més dosis d’humor. Tot això, sobre un 

argument dramàtic, enfocat en un grup reduït de personatges amb una vida difícil, o bé 

passant per un moment complicat. El nexe d’unió entre ells és una classe setmanal 

d’italià, on hi acudeixen per desconnectar del seu dia a dia, funcionant a mode de 

teràpia i a mode d’escapament de la seva solitud. L’estructura narrativa segueix una 

paràmetres tradicionals i ens va presentant els personatges un a un, així com el 

problema que carreguen, per després anar mostrant com interactuen entre ells i com van 

resolent poc a poc els seus malestars. El perfil agredolç dels personatges accentua les 

possibilitats de que el públic s’identifiqui amb ells, per ser persones normal i corrents, 

amb drames quotidians i petites alegries. El final, que narra el viatge del grup a 

Venècia
176

, és esperançador i torna deixar un regust plàcid en l’espectador
177

.  

Es retorna, com veiem, a un tema comú a la filmografia dogma: la reinvenció de la 

família, la reivindicació de grups fraternals que supleixen les carències emocionals de 

personatges tocats. Quelcom que inevitablement ens porta a establir un paral·lelisme 

amb el propi grup danès. En els quatre films analitzats hi ha personatges que porten el 

pes de la seva pròpia història, sovint amb pares opressors (també en veiem un exemple a 

Italiensk for begyndere) i situats al marge de la societat; si més no, mostrant un rebuig 

cap a les seves convencions. Ja siguin personatges emocionalment dolguts o amb algun 

tipus de discapacitat; sempre hi són. I sempre es tracta de grups petits que inventen les 

seves pròpies regles de convivència. Així com els de Dogma 95 inventaren les seves.  

                                                
175 SCHEPELERN (2005 a), op. cit., pàg. 95.   
176 Una altra de les confessions que hagué de fer Scherfig ja que contradiu la regla #7 que prohibeix les 

alteracions geogràfiques i temporals. 
177 La directora aprofita aquí per fer un altre homenatge al moviment: quan el grup d’estudiants demana 

que els facin una foto prop de la plaça de Sant Marc, la instantània surt cremada i desenfocada,     

recordant a les experimentacions formals dels seus predecessors. 
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6. CONCLUSIONS 

 

A la Introducció deia que la pretensió del treball era la d’esbossar una conclusió 

vers el paper representat per Dogma 95 dins la història del cinema contemporani. Dic 

esbossar perquè es podria aprofundir molt més en el tema i es podrien tractar també amb 

més deteniment alguns dels conceptes als que ens remet l’estudi d’aquest moviment.  

No obstant això, penso que era necessari presentar -malgrat fos de manera breu- la 

majoria d’aspectes que envolten el grup danès per tal de situar-lo en el seu context i així 

poder valorar millor la seva aportació. Aquest, com deia, és l’objectiu darrer del present 

treball. Per a això primer s’havien d’estudiar les característiques del moviment (apartat 

4) i llavors analitzar com es materialitzaven en les seves obres (apartat 5). El fet de 

comptar amb un Manifest on s’expressaven les intencions i pautes a seguir del grup 

facilitava la feina i alhora obria més possibilitats d’anàlisi. És a dir, aquest text situava 

Dogma 95 al costat de moviments cinematogràfics anteriors al mateix temps que 

proposava una manera nova de fer cinema, resumida en el Vot de Castedat.  

Podem dir que els directors de Dogma 95 no descobriren res nou quan redactaren el 

seu decàleg. Thomas Vinterberg, a Festen, inclou un pla en què es mostra la velocitat 

d’un cotxe en marxa situant la càmera com si anés sobre les rodes del vehicle; quelcom 

que no és tan diferent del que havia fet Dziga Vertov a L’home de la càmera (1929). 

John Cassavetes, per una altra banda, havia aconseguit transmetre amb veracitat el 

desordre mental de la protagonista de A Woman Under the Influence (1974) mitjançant 

la seva manera de dirigir, basada en el rodatge càmera en mà i la llibertat que     

atorgava als actors i al desenvolupament de les escenes. També els llargs primers    

plans d’alguns dels films dogma s’han relacionat, fins i tot, amb els de Carl Theodor 

Dreyer (aprofitant per citar un antecedent danès) i la seva obra més coneguda, Passió i 

mort de Joana d’Arc (1928). I tampoc ens hem d’estranyar en veure la il·luminació 

emprada pels danesos o l’ús de decorats naturals si observam, per exemple, l’escena 

inicial de Roma, città aperta (Rossellini, 1945), en què ens costa veure entre la foscor a 

les tropes de nazis que estan recorrent de nit els carrers de la ciutat.  

La diferència rau, com hem dit, en el context en què empraren aquestes tècniques 

però també en la motivació que hi havia darrere. Lindsay Anderson
178

, representant del 

Free Cinema, digué que ells escrivien manifests per fer publicitat del moviment però 

                                                
178 Paraules que recull Margarita Ledo (op. cit., pàg. 87). 
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que el valor de les pel·lícules residia en les pròpies pel·lícules, no en el moviment. 

Dogma, en canvi, va néixer i va morir d’acord a una mena de guió preestablert. Els seus 

directors segurament sabien que no farien més d’un film seguint aquells paràmetres, 

però la importància residia en l’impacte que volien causar amb l’enrenou del seu grup.  

Com dèiem, era un joc que es van prendre seriosament, malgrat mai sabrem si 

realment fou seriós o si fou només un divertiment. Segurament foren les dues coses.  De 

fet, la contradicció és inherent a Dogma: per exemple, negaven el valor de l’autoria però 

tant Vinterberg com (sobretot) Lars von Trier deixaven la seva petjada en tot el que 

feien. I era evidentment intencionat, perquè formava part de la promoció. Perquè sí, és 

gairebé inqüestionable que l’espectacle creat entorn a aquest grup fou una estratègia 

publicitària que, a més, es va saber adaptar als nous temps: van fer un màrqueting de 

baix cost. Aquesta clara autoconsciència és el que ha fet que alguns autors parlin de 

Dogma 95 com un exemple de cinema postmodern. Com també el fet que replantegin el 

debat entorn a la funció del cinema i el paper de l’espectador mitjançant interessants 

propostes formals: l’ús d’estratègies de distanciament, la mescla (i/o rebuig) dels 

gèneres i el qüestionament de convencions, o l’ús continuat de la ironia, per exemple.  

Justament un dels trets distintius del grup danès és el seu joc irònic entre la tradició i 

l’avantguarda. Els seus textos, així com les seves pel·lícules, es poden considerar un 

pastitx tant pel llenguatge i els recursos formals, com per les referències als seus 

antecedents. Amb l’estudi dels manifests hem vist que Dogma recollia bona part de les 

reivindicacions d’aquells joves cineastes que, des de 1945, s’oposaren al cinema clàssic. 

Els danesos copiaren les formes dels predecessors, sabent-les anacròniques, però varen 

adaptar el contingut al seu context
179

. La immediatesa i autenticitat que desprenen les 

seves pel·lícules, i que venia condicionada per les regles que havien preestablert, fou 

alhora el resultat d’una hàbil interpretació dels reptes que el segle XXI portaria en 

relació al mitjà cinematogràfic
180

. Això augmentà l’èxit de la seva proposta, que 

connectà amb cineastes amateurs d’arreu del món, animats per la possibilitat de fer un 

cinema més lliure i més econòmic. Ara bé, allò que havia nascut com una revolució 

s’exportà com una marca, com un estil estandaritzat, en part buit del seu esperit original.  

                                                
179 El visionat dels seus films ens mostra com la càrrega de reivindicació social de la postguerra i dels 

anys 60 i 70 es difumina aquí per donar pas a un cinema que representa conflictes propis del seu temps, 

com la crisi de valors tradicionals o l’aïllament dels individus en un entorn globalitzat i mediatitzat. 
180 La irrupció dels nous mitjans, la democratització de les arts derivada de les possibilitats del món 

digital, o l’esvaïment de la frontera entre allò real i allò fictici motivada en part per la omnipresència de 

les xarxes socials o la telerealitat, entre altres.  
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ANNEX 1. El Manifest Dogma 95. 

 

«     DOGMA 95 

 

DOGMA 95 és un col·lectiu de cineastes fundat a Copenhage a la primavera de 1995. 

DOGMA 95 té l’objectiu d’oposar-se a “certes tendències” del cinema actual. 

DOGMA 95 és una acció de rescat! 

A 1960 ja estaven farts! El cinema estava mort i clamava per la seva resurrecció. 

L’objectiu era correcte, però no els mitjans! La Nouvelle Vague no s’atrevia més que a 

ser una petita onada que moriria al riu, convertint-se en fang. 

Els lemes d’individualisme i llibertat varen fer néixer obres durant algun temps, però no 

van canviar res. La “Onada” estava bé com agafador, com els propis directors. Però la 

“Onada” mai fou més forta que aquells que l’havien creada. El cinema antiburgès es va 

fer burgès perquè havia estat fundat sobre teories que tenien una percepció burgesa de 

l’art. El concepte d’autor era romanticisme burgès i, per això mateix, fals! 

Per a DOGMA 95 el cinema no és quelcom individual! 

Actualment, una tempesta tecnològica està causant furor; el resultat serà la 

democratització final del cinema. Per primera vegada, qualsevol pot fer una pel·lícula. 

Però, quan més accessible arriba a ser el mitjà, més important és l’avantguarda. No és 

accidental que l’expressió “avantguarda” tengui connotacions militars. La resposta, és la 

disciplina: hem de posar uniforme a les nostres pel·lícules, perquè el cinema 

individualista és, per definició, decadent! 

DOGMA 95 s’oposa a la pel·lícula personal a través d’una sèrie de regles indiscutibles, 

conegudes com EL VOT DE CASTEDAT. 

A 1960 ja estaven farts! El cinema havia estat maquillat fins matar-lo, deien; però des 

de llavors l’ús del maquillatge ha superat tots els cims. 
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La tasca “suprema” del director de cinema decadent és enganyar al públic. És d’això del 

que estam tan orgullosos? És això el que ens ha aportat un segle de cinema? Il·lusions 

per mostrar emocions?... A causa de les superxeries lliurement elegides pels directors? 

Allò predictible (la dramatúrgia) s’ha convertit en el vedell d’or al voltant del qual tots 

ballam. Fer que la vida interior dels personatges justifiqui l’argument és massa 

complicat, i no “d’art autèntic”. Com mai havia succeït, l’acció superficial i la pel·lícula 

superficial estan rebent totes les lloances. 

El resultat és estèril. Una il·lusió de phatos i una il·lusió d’amor.  

Per a DOGMA 95 el cinema no és il·lusió! 

Actualment, una tempesta tecnològica està causant furor, i el seu resultat és l’elevació 

del maquillatge a rang de Déu. Utilitzant les noves tecnologies, qualsevol pot en 

qualsevol moment acabar amb els darrers indicis de veritat en l’abraçada mortal de les 

sensacions. La il·lusió és tot allò que la pel·lícula pot ocultar darrere ella. 

DOGMA 95 combat el cinema d’il·lusió amb un conjunt de regles indiscutibles, 

conegudes com EL VOT DE CASTEDAT.  

 

EL VOT DE CASTEDAT: 

 

Juro que em sotmetré a les regles següents, establertes i confirmades per DOGMA 95. 

1. El rodatge s’ha de realitzar en decorats naturals. No es pot decorar ni crear un 

set. Si un accessori en concret és necessari per a la història, s’haurà de cercar 

una localització en la que es trobi aquest accessori.  

2. El so no es mesclarà separat de la imatge, i viceversa. (No es pot utilitzar 

música, a no ser que estigui present en l’escena en la que es roda). 
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3. La càmera s’ha de dur en la mà. Qualsevol moviment –o immovilitat- amb la mà 

està autoritzat. (La pel·lícula no succeirà on estigui la càmera; el rodatge s’haurà 

de realitzar on succeeix la pel·lícula). 

4. La pel·lícula ha de ser en color. La il·luminació especial no és acceptada. (Si hi 

ha poca llum, l’escena ha de ser tallada, o bé es pot muntar només una llum 

sobre la càmera).  

5. Els trucatges, efectes especials i filtres estan prohibits. 

6. La pel·lícula no ha de contenir cap acció o desenvolupament superficial (no hi 

pot haver armes ni morts. En cap cas). 

7. Les alteracions temporals i geogràfiques estan prohibides. (És a dir, que la 

pel·lícula succeeix aquí i ara). 

8. Les pel·lícules de gènere no són admissibles. 

9. El format de la pel·lícula ha de ser el normal de 35 mm. 

10. El director no ha d’aparèixer en els crèdits. 

A més, juro que com a director m’abstindré de tot gust personal. Ja no sóc un artista. 

Juro que m’abstindré de crear una “obra”, perquè considero que l’instant és molt més 

important que la totalitat. La meva finalitat primera serà la de fer que la veritat surti dels 

meus personatges i de l’escenari. Juro fer això per tots els mitjans possibles i a costa de 

tota consideració estètica. 

Així, jo pronuncio el meu VOT DE CASTEDAT. 

Copenhage, dilluns 13 de març de 1995. 

En nom de DOGMA 95, 

Lars von Trier i Thomas Vinterberg.»
181

 

 

                                                
181

 Es pot consultar la versió original, en anglès, a la plana web que ret tribut a la que fou la web original 

de Dogma: http://www.dogme95.dk/dogma-95/ [Darrera consulta: 15 de juny de 2018]. 

http://www.dogme95.dk/dogma-95/
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ANNEX 2. Fitxes tècniques de les quatre pel·lícules analitzades. 

 

 

DOGMA #1: FESTEN 

 

Títol en anglès: The Celebration. 

País: Dinamarca. 

Data de l’estrena: 10 de juny de 1998. 

Durada: 106 minuts. 

Format: 35mm. 

Director: Thomas Vinterberg. 

Guió: Thomas Vinterberg i Mogens Rukov. 

Director de fotografia: Anthony Dodd Mantle. 

Producció: Nimbus Films. Productora: Birgitte Hald. 

 

DOGMA #2: IDIOTERNE 

 

Títol en anglès: The Idiots. 

País: Dinamarca. 

Data de l’estrena: 17 de juliol de 1998. 

Durada: 117 minuts. 

Format: 35mm. 

Director: Lars von Trier. 

Guió: Lars von Trier. 

Director de fotografia: Lars von Trier. 

Producció: Zentropa Entertainments. Productora: Vibeke Windeløv. 
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DOGMA #3: MIFUNE SIDSTE SANG 

 

Títol en anglès: Mifune. 

País: Dinamarca. 

Data de l’estrena: 12 de març de 1999. 

Durada: 98 minuts. 

Format: 35mm. 

Director: Søren Kragh-Jacobsen. 

Guió: Søren Kragh-Jacobsen i Anders Thomas Jensen. 

Director de fotografia: Anthony Dod Mantle. 

Producció: Nimbus Films. Productors: Birgitte Hald i Morten Kaufmann. 

 

 

DOGMA #12: ITALIENSK FOR BEGYNDERE 

 

Títol en anglès: Italian for Beginners. 

País: Dinamarca. 

Data de l’estrena: 8 de desembre de 2000. 

Durada: 112 minuts. 

Format: 35mm. 

Director: Lone Scherfig. 

Guió: Lone Scherfig. 

Director de fotografia: Jørgen Johansson.  

Producció: Zentropa Entertainments. Productor: Ib Tardini.
 182
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 Informació extreta de: STERNFELT, A. i NEIMANN, S. FILM # Special Issue / Dogme. Copenhage: 

Danish Film Institute. Pàg. 26-27. 
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ANNEX 3. Imatges. 

 

 

 

 

Imatge 1. Primera escena del film. Pla general, mitjà i primer pla. 

 

 

 

Imatge 2. Punts de vista que semblen gairebé preses d’una càmera de seguretat. 

 

 

 

Imatge 3. Diferent il·luminació dins una mateixa escena. Ruptura del raccord.  
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Imatge 4. A) Tres plans consecutius de la primera escena del film. Són un exemple de: 

canvis de llum dins una mateixa escena; composicions i enquadraments poc ortodoxos. 

B) Dos altres plans consecutius dins la mateixa escena. Mostren també canvis de llum, 

així com l’ús de talls bruscs i canvis de composició que no respecten la continuïtat. 

 

 

 

Imatge 5. Tres moments en què surten dins l’enquadrament aparells o membres de 

l’equip de rodatge. A la tercera imatge el propi Lars von Trier surt reflectit, càmera en 

mà, al vidre de la finestra. 
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Imatge 6. Ús de la il·luminació a Mifune (a). 

       Ús de la il·luminació a Mifune (b). 

 

 

 

 

Imatge 7. Dos plans consecutius en el transcurs d’un diàleg. El director no segueix el 

mètode de pla/contraplà. Romp la continuïtat amb punts de vista i enquadraments que 

difereixen. Per exemple, en el primer veiem un pla mitjà i en el segon, americà. És com 

si adaptés el punt de vista del càmera, com si aquest estigués situat sota el primer actor. 
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Imatge 8. Dos plans consecutius que demostren que no se segueix una progressió lògica 

entre aquests. S’editen per mitjà d’un tall simple i sec i la posició dels personatges (així 

com la il·luminació) no respecta cap tipus de continuïtat.  

 

 

 

 

Imatge 9. En primer lloc veiem dos plans que mostren l’ús del mètode del pla/contraplà 

per presentar un diàleg. Pocs minuts després, en un altre diàleg, tant l’ús de la càmera 

com el treball d’edició són més lliures. No se segueix cap patró fix.  
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Imatge 10. Els documents de Dogma 95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra dels pamflets vermells llençats per Lars von Trier a París, corresponents al seu 

manifest i  Vot de Castedat
183

. 

 

 

         

 

Exemple d’un dels  

certificats emesos  

per la germandat
184

. 

                                                
183 Extret d’ STERNFELT, A. i NEIMANN, S. FILM # Special Issue / Dogme. Copenhage: Danish Film 

Institute. Pàg. 4-5. 
184

 Imatge amb llicència Creative Commons. Extret de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dogme28.jpg [7 de juny de 2018]. 
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