
[Filmoteca]
Sesión do 22 de outubro de 2014                                                     Cine Fantástico

METRÓPOLE

FICHA TÉCNICA

Metropolis. Alemaña,  1927.  B/N,  153  min.  Xénero:  Ciencia  ficción  | 
Dirección: Fritz Lang | Guión: Thea von Harbou | Produción: Erich Pommer 
(UFA) | Fotografía: Karl Freund, Günther Rittau | Música: Bernd Schultheis, 
Gottfried Huppertz |  Intérpretes:  Gustav Fröhlich (Freder), Brigitte Helm 
(María),  Alfred  Abel  (Joh  Fredersen),  Rudolf  Klein-Rogge  (C.A.  Rotwag), 
Theodor Loos (Josaphat), Heinrich George (Grot)

PREMIOS
a

Círculo Críticos Nova York 2002
Premio Especial (pola súa restaura-
ción)

SINOPSE
a

Futuro,  ano  2000.  Na  megalópole 
de Metrópole a sociedade divídese 
en dúas clases, os ricos que teñen o 
poder, rodeados de luxos e espazos 
amplos,  e os obreiros, condenados 
a vivir en condicións dramáticas re-
cluídos  nun  gueto  subterráneo  no 
corazón industrial da cidade. Un día 
Freder,  o  fillo  do  todoperoso  Joh 
Fredersen, o home que controla a 
cidade, descobre os duros aspectos 
laborais  dos  obreiros  tras  namorar 
de  María,  unha  rapariga  de  orixe 
humilde, venerada polas clases bai-
xas  e  que  predica  os  bos  senti-
mentos e o amor. O fillo entón ad-
virte  ao  pai  que  os  traballadores 
poderían rebelarse. 

CURIOSIDADES (WIKIPEDIA)

O guión
A trama  da  película  orixinouse  a 
partir  dunha  novela  do  mesmo tí-
tulo escrita por Thea von Harbou, a 
esposa de Fritz Lang, co único pro-
pósito de ser  levada ao cinema. A 
novela,  serializada  nunha  popular 
revista, usouse con forza na campa-
ña  de  mercadotecnia  do  filme.  O 
guión en si pasou por moitas rees-
critas, nas que se eliminaron varios 
puntos  da  trama  e  a  maior  parte 
das  referencias  ao  ocultismo;  nun 
momento  mesmo contou  cun  final 
no que Freder voaría ás estrelas.

A rodaxe
Metrópole comezou a filmarse o 22 
de maio 1925 cun orzamento inicial 
de  1,5 millóns  de marcos,  e com-
pletouse o 30 de outubro de 1926; 
daquela o orzamento xa ascendera 
a 5,1 millóns de marcos. 
O elenco estaba composto de acto-
res  descoñecidos:  Heinrich  George 
viña do teatro, Gustav Fröhlich era 
xornalista  e  Brigitte  Helm,  de  19 
anos, era unha debutante. 

A rodaxe foi unha experiencia esgo-
tadora  para  os  actores  polas  esi-
xencias que lles impuña Lang. Para 
a escena na que se asolagaba a ci-
dade proletaria, Helm e 500 nenos 
dos barrios máis pobres de Berlín ti-
veron que traballar durante 14 días 
nunha  piscina  que  Lang  mantiña 
intencionadamente a baixas tempe-
raturas. Lang a miúdo esixía repetir 
as tomas, e tardou dous días en ro-
dar  unha  sinxela  escena  na  que 
Freder se derruba aos pés de María; 
cando Lang quedou satisfeito, Fröh-
lich  xa  case  non  se  tiña  en  pé. 
Outras anécdotas falan da insisten-
cia de Lang en usar lume real para 
a  escena  culminante  na  que  se 
queima  a  falsa  María,  o  que  fixo 
que se incendiase o traxe de Helm. 

Os efectos especiais
Os  técnico  Eugen  Schüfftan  creou 
uns efectos visuais de vangarda pa-
ra Metrópole. Entre os efectos em-
pregados destacan as miniaturas da 
cidade, unha cámara nunha rande-
eira, e sobre todo o proceso Schüf-
ftan, no que se usan espellos para 
crear a ilusión de que os actores es-
tán metidos  nos decorados en mi-
niatura.

O robot construído por Rotwang pa-
ra resucitar a súa amada perdida foi 
creado  polo  escultor  Walter 
Schulze-Mittendorff. Fíxose un mol-
de de xeso de corpo enteiro de ac-
triz, e logo o traxe construíuse ao 
seu redor. Un descubrimento casual 
dunha especie de "madeira plástica" 
permitiu  ao  escultor  elaborar  un 
traxe que parecese  metálico  e  ao 
mesmo tempo permitise certo mo-
vemento. Helm sufriu cortes e con-
tusións ao estar caracterizada como 
robot, xa que o traxe era ríxido e 
incómodo.

Os decorados
Metrópole conta cun elaborado de-
seño  de  produción  dunha  paisaxe 
urbana futurista. Lang declarou que 
o filme naceu da súa primeira vista 
dos rañaceos de Nova York en outu-
bro  de  1924.  Ao  describir  as  súas 
primeiras  impresións  da  cidade,

dixo Lang que "os edificios parecían 
ser  unha vela  vertical,  brillante  e 
moi lixeira, un luxoso pano de fon-
do, suspendido no ceo escuro para 
cegar, distraer e hipnotizar".

O aspecto da cidade de  Metrópole 
está  fortemente  influenciado  polo 
movemento art déco; con todo, ta-
mén incorpora elementos eclécticos 
doutras tradicións, como o moder-
nismo funcionalista ou o gótico.  O 
filme  contribuíu  á  popularización 
deste estilo en Europa e América.

A película  baseouse  en  fontes  bí-
blicas  para  varios  dos  seus  deco-
rados clave. No seu primeiro discur-
so aos traballadores, María utiliza a 
historia da Torre de Babel para re-
saltar a discordia entre os intelec-
tuais e os proletarios. Ademais, un 
Freder  delirante  imaxina  á  falsa 
María como a puta de Babilonia, a 
lombos dun dragón de múltiples ca-
bezas.  Ademais,  o  nome  do  club 
Yoshiwara  alude  ao  famoso  barrio 
vermello de Tokio. 

A versión restaurada
A versión inicial de Metrópole sufriu 
numerosos  cortes  e  modificacións 
na súa montaxe, especialmente pa-
ra a súa estrea en Estados Unidos, 
que desvirtuaron en boa medida a 
obra. A metraxe descartada foi da-
da por perdida, polo que a versión 
coñecida durante case todo o sécu-
lo XX non era completa. Aínda así, 
en 2001 a película foi obxecto du-
nha  profunda  restauración  na  que 
participaron  numerosas  filmotecas 
a nivel mundial, feito que conduciu 
á súa designación como Patrimonio 
da Humanidade. 

Con  todo,  en  2008  o  investigador 
Fernando  Martín  Pena  localizou 
unha copia en Bos Aires (Arxentina) 
en formato de 16 mm que incluía 
gran  parte  da  metraxe  perdida,  o 
que supuxo a incorporación ao filme 
de  26  minutos  practicamente  iné-
ditos desde a súa estrea inicial. O 
estado da copia era de mala cali-
dade, pero permitiu facer unha no-
va montaxe bastante próxima á ori-
xinal que se lanzou en 2010.

Mércores 24: BLADE RUNNER · Dir. R. Scott | Luns 29: DONALD RUMSFELD, CERTEZAS... · Dir. E. Morris


