
[Tirado de “Shadow-Souls and Strange Adventures: 
Horror and the Supernatural in European Silent Film” 
en The Horror Film de Stephen Prince (Ed.) Rutgers Uni-
versity Press, New Jersey, 2004, pp. 15-39.]

Na literatura escrita sobre o xénero de terror, os filmes 
producidos pola Universal a comezos dos anos trinta, 
comezando con Dracula e Frankenstein, adoitan ser 
recoñecidos como os traballos fundacionais. De feito, 
un atópase de maneira frecuente co argumento de que 
non é posíbel falar dun xénero de terror, falando con 
proppiedade, antes de 1930. Na introdución de Horror 
in Silent Films: A Filmography, 1896-1929 de Roy Kinnard 
lemos:

«O filme de terror como xénero naceu de maneira oficial 
nunha época temperá do cinema sonoro, o 16 de novem-
bro de 1931. Nesa data, Universal Pictures estreou a súa 
agora clásica versión de Frankenstein (...) O éxito masi-
vo creo de xeito literal un novo tipo de filme, a película 
de terror, e foi a primeira obra en ser referida como tal. 
Antes de Frankenstein, na época do cinema silente, non 
había filmes de terror tal e como a xente os concibe a día 
de hoxe, se ben existían certas películas que contiñan 
escenas arrepiantes e elementos terroríficos na trama»

Kim Newman sostén un argumento similar na introdu-
ción de The BFI Companion to Horror. Fai notar que os 
traballos que definen o xénero poden ser rastreados ata 
certas novelas e historias decimonónicas de Mary She-
lley, Poe, Bram Stoker, R. L. Stevenson e outros.

«O terror silente, desde os exercicios máxicos de Geor-
ges Méliès ata o excepcional sonoro do Vampyr de Dre-
yer, poden ser vistos como unha serie de intentos sen 
relación de lidiar con estas fontes literarias do XIX (...) 
Houbo unha tendencia (favorecida se cadra pola falta, 
até momentos relativamente recentes, de historias ben 
documentadas) a tratar aos precursores do xénero como 
se conscientemente formaran parte deste. Os filmes 
expresionistas alemáns, os melodramas grotescos de 
Lon Chaney e as comedias de «medo» derivadas de Bro-
adway dos anos vinte proveron unha durábel inspiración 
para os filmes de terror (...) Pero estes nunca foron preci-
bidos polos seus realizadores ou audiencias como filmes 
de terror»
Con todo, algunhas películas de terror anteriores aos 
anos trinta son constantemente mencionadas (Newman 
refírese a elas como “pedras fundacionais”); nomea-
damente, os clásicos alemáns O Gabinete do Doutor 
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Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920) e Nosfera-
tu, unha sinfonía de terror (Nosferatu, eine Symphonie 
des Grauens, 1922), ás veces co engadido de O Gólem, 
como veu ao mundo (Der Golem, wie er in die Welt kam, 
1920), mesmo se son descritas máis como precursoras 
que como pezas do xénero de pleno dereito, como su-
cede tanto no caso do libro de Newman como no outro 
traballo sobranceiro sobre o xénero, Horror, de Phil 
Hardy: «onde Caligari representa un estilo e unha visión, 
Frankenstein representa unha fórmula e os comezos dn 
xénero».

Mirando os filmes da época silente desde a perspectiva 
de fórmulas posteriores do cinema de terror pode, con 
todo, escurecer tendencias e rasgos comúns que co-
nectan aos filmes deste período aos uns cos outros. Hai 
un número substancial de películas europeas silentes 
que poden ser considerados como filmes de terror se-
gundo a maneira en que retratan aterradoras entidades 
sobrenaturais o situacións de pesadelos e, polo menos 
en Alemania, pódese manter que forman parte de algo 
que está próximo a un verdadeiro xénero, baseado en 
novelas e historias tipicamente etiquetadas como «fan-
tásticas» (phantastisch).

Afirmar que o xénero de terror cinematográfico comeza 
con Frankenstein é dar unha definición historicista do xé-
nero onde a súa mera existencia depende en ser nomea-
do como tal e recoñecido por realizadores e audiencias. 
A influente explicación dada por Nöel Carroll en The 
Philosophy of Horror e varios artigos toman no seu lugar 
a emoción do medo como a característica que define 
o terror; calquera filme principalmente concibido para 
provocarlle medo ao espectador pode ser considerado 
como un filme de terror, fóra ou non recoñecido como 
tal no momento da súa realización. No ensaio «Film, 
Emotion and Genre» argumenta ademais que a principal 
fonte de medo e, por conseguinte, un ingrediente chave 
do filme de terror é o monstro:

«Non fai falla moitos argumentos para establecer que os 
filmes de terror están deseñados para provocar medo. 
O daniño, pos suposto, é o criterio do medo. Así, as re-
presentacións e descripcións dos filmes de terror están 
criticamente pre-enfocadas para que a posibilidade de 
dano sexa prominente no mundo da ficción. Os danos re-
levantes toman a forma de ameazas -polo xeral ameazas 
letais- para os protagonistasdo filme de terror, e o locus 
desas ameazas é, de forma estándar, un monstro, unha 
entidade sobrenatural ou procedencia da ciencia ficción 
cuxa mera existencia desafía os límites do coñecemento 
científico contemporáneo».

A énfase no monstro como elemento chave do filme de 
terror, con todo, tende a marxinalizar as películas silen-
tes de maneira moi similar a como o fan as explicacións 
historicistas; en moitos dos filmes que se poden discutir 
neste tema, os monstros non son tan centrais como en 
películas posteriores. Caligari é un bo exemplo; se ben 
Cesare e Caligari son certamente perigosos, o risco real 
é a ameaza da tolemia e o colapso da realidade.
Pódese atopar unha explicación máis flexíbel no Moving 
Pictures de Torben Grodal. Grodal tamén toma as emo-
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cións primarias como base dos xéneros, e a súa des-
cripción do terror é en principio similar á de Carroll: «As 
ficcións e terror son narrativas nas cales o espectador 
identifícase cun obxecto ficcional relativamente «pasivo» 
que, non obstante, ten unha relación de aversión e am-
bivalencia coas forzas impositivas estrañas da narrativa. 
O espectador modela as reaccións de medo e posible 
defensa». As «forzas impositivas estrañas» son, por su-
posto, monstros.

Ademais deste tipo de ficción de terror que Grodal cha-
ma «terror paranoico», porque o espectador identifícase 
coa vítima desas forzas impositivas estrañas, hai, con 
todo, outro tipo, ao cal Grodal se refire como «ficción de 
terror esquizoide». Aquí, o espectador ««evacúa» a súa 
identificación empática co obxecto de terribles desgra-
zas. Isto crea unha situación esquizofrénica no especta-
dor, na cal a súa relación co que ve é escopofílica, isto é, 
de percepción sen identificación empática ou plenamen-
te cognitiva».

Pode haber varias razóns para este distanciamento 
empático. Nos filmes splatter modernos, un especta-
dor razonablemente informado saberá que a meirande 
parte ou todos os personaxes que aparecen tarde ou 
temprano serán sanguinolentamente masacrados, e 
que investir emocionalmente na súa supervivencia é 
desaconsellábel. Outra razón pode ser que o monstro 
e a vítima son unha mesma cousa. Di Grodal que «a na-
rrativa clásica esquizoide é a historia de personalidade 
múltiple, como no Dr. Jekyll & Mr. Hyde de Stephenson. 
O lector identifícase por distancia escopofílica coa casca 
baleira, o Doutor Jekyll, mentres que a subxectividade 
activa perténcelle ao principio impositivo reprimido, 
Mister Hyde». Este tipo de terror tamén pode aparecer 
cando se dubida do estatuto de realidade do mundo: se 
sospeitamos que o que vemos realmente é a visión dun 
tolo, tamén é probábel que rexeitemos a identificación. 
O terror neste tipo de historias lévase adiante amosando 
como as fronteiras da natureza dun mesmo ou da estabi-
lidade do mundo real son fráxiles e inseguras.

Hai un número de filmes europeos silentes que apuntan 
a producir sentimentos dest tipo, mesmo se só se poden 
definir como filmes de terror retroactivamente (...) A idea 
de que o cinema tiña unha afinidade esencial co fantás-
tico estivo moi estendida naquel entón. Era común tanto 
entre aqueles que estaban entusiasmados co cinema 
como entre aqueles que estaban preocupados por el. O 
dramaturgo Paul Ernst escribiu un ensaio xornalístico en 
febreiro de 1913 titulado A posibilidade dun Arte do Cine-
ma (Möglichkeiten einer Kinokunst). Era máis ben escép-
tico, pero mesmo se pensaba que as películas careían 
da intensidade psicolóxica da pantomima escénica, «un 
aínda podería facer algo novo e máis propicio a través 

das novas posibilidades do grotesco e o fantástico». Kon-
rad Lange, profesor de estética e historia da arte na UI-
niversidade de Tübingen, que pertencía ao movemento 
de reforma cinematográfica, publicou un artigo en 1914, 
O futuro do cinema (Die Zufunkt des Kinos), onde pedía 
unha maior regulación da industria cinematográfica. In-
sistía tamén que «é necesario, desde os medios técnicos 
a disposición do cinema, inferir as formas que sexan po-
síbeis e necesarias para esta forma de arte». O realismo 
psicolóxico, por exemplo, era completamente inapropia-
do para o cinema pola súa falta de palabras:

«O conto de fadas é, de todas maneiras, o material máis 
propicio para o cinema, porque o cinema, ao contrario 
que moitas outras formas de arte, pode representar o 
fantástico e o materialmente imposible a través do cha-
mado trucaxe cinematográfico. Voos polo aire, a rápido 
relocalización dun lugar ao seguinte, a transformación 
de homes en animais e animais en homes, todos eses 
motivos xenuinos dos contos de fadas e as lendas están 
dispoñibles para o cinema, e é obvio que debe explotar 
estas fortalezas se ten que acadarun estilo cinematográ-
fico real.»

Se a estética de Lange é restritiva, buscando desaprobar 
aos cineastas que se aventuran noutros xéneros, unha 
valoración máis xenerosa do fantástico veu por parte de 
Georg Lukács, o crítico literario húngaro, nun ensaio ti-
tulado Pensamentos nunha estética para o «cinema» (Ge-
danken zu einer Ästhetik des «Kino»). O ensaio apareceu 
en Alemania en setembro de 1913, cando foi publicado 
nun xornal de Frankfurt, e logo ás veces pensouse que 
puido estar inspirado por O estudante de Praga (Der Stu-
dent von Prag, 1913) de Stellan Rye e Paul Wegener. Con 
todo, os investigadores descubriron tempo despois que 
unha versión máis temperá e algo máis curta do ensaio 
apareceu nun xornal húngaro dous anos antes. Lukács 
describe varios filmes de trucaxes, un dos cales semella 
ser Soños dun fanático da tostada con queixo (Dreams of 
a Rarebit Fiend, 1906) de Edwin S. Porter:

«Hai filmes e escenas propias dun mundo como o de 
Hoffman ou Poe, como o de Arnim ou Barbey d’Aurevilly, 
só que aínda non teñen atopado o seu grande poeta que 
comprenda e ordene, que poida extraer, da súa pura 
fantasía técnica, accidental, unha dimensión metafísica 
significativa e un estilo puro. O que ten emerxido ata o 
día de hoxe, emerxeu inxenuamente, a miúdo sen inten-
ción ningunha de ninguén, tan só polo espíritu da técnica 
cinematográfica; pero un Arnim ou un Poe dos nosos 
días atoparía un instrumento listo para consumar os seus 
desexos dramatúrxicos, tan ricos e tan profundamente 
axeitados como o teatro grego foi unha vez para Sófo-
cles» [...]
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4 DE SETEMBRO 
HISTORIAS PARA NON DURMIR: 

O ASFALTO
(Historias para no dormir: El asfalto, Narciso 

Ibáñez Serrador, 
Estado Español, 1966, 34’, VO)

HISTORIAS PARA NON DURMIR: 
O TELEVISOR

(Historias para no dormir: El televisor, 
Narciso Ibáñez Serrador, 

Estado Español, 1974, 68’, VO))

11 DE SETEMBRO
HOUSE

(ハウス [Hausu], 大林 宣彦 [Nobuhiko 
Obayashi], Xapón, 1977, 88’, VOSG)

18 DE SETEMBRO
FAUSTO E MEFISTÓFELES

(Faust et Méphistophélès, Alice Guy, 
Francia, 1903, 2’, VO)

SUSPENSE
(Suspense, Lois Weber, 

EUA, 1913, 11’, VOSG)
A CAÍDA DA CASA USHER

(La Chute de la maison Usher, 
Jean Epstein, Francia, 1928, 11’, VOSG)

25 DE SETEMBRO 
A CASA DAS FIESTRAS QUE RIN

(La casa dalle finestre che ridono, 
Pupi Avati, Italia, 1976, 106’, VOSG)) 


