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Sesión do 19 de xuño de 2019                                                                                                    Dumbo

Dumbo. Estados Unidos, 1941. Cor, 64 min. Comedia musical | Dirección: Ben Sharpsteen | Guión: Joe Grant, Dick 
Huemer | Música: Oliver Wallace, Frank Churchill | Intérpretes: Verna Felton (Sra. Dumbo), Herman Bing (xefe de 
pista), Edward Brophy (Timothy), John McLeish (narrador) | Produción: Walt Disney Productions
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Premios Oscar 1941
Mellor Banda Sonora
Festival de Cannes 1947
Mellor Animación

SINOPSE
a

As  cegoñas  chegan,  como  todos  os 
anos,  até  un  pintoresco  circo  para 
repartir os bebés ás súas respectivas 
nais. A señora Dumbo, unha elefan-
ta,  descobre  que  o  seu  bebé  ten 
unhas orellas enormes; todas as súas 
compañeiras rin del, pero ela defén-
deo sempre, até o punto de ser en-
cerrada por enfrontarse a todo aquel 
que se mofe do seu fillo. O pequeno 
Dumbo,  maltratado  e  ridiculizado 
polos os seus compañeiros, só conta 
coa  axuda  dun  ratiño  chamado  Ti-
mothy,  que  decide  facer  del  unha 
estrela do circo.

NOTAS DE RYAN McCORMICK 

O filme, unha mediametraxe que du-
ra  pouco  máis  dunha  hora,  é  unha 
historia  episódica  que  lles  lembra 
aos espectadores a inocencia da ne-
nez e como no tránsito á madurez se 
descobre o talento propio.  Dumbo é 
unha película  tenra cunha perspec-
tiva  dual  que  se  dirixe  tanto  aos 
nenos como aos pais: para  os cati-
vos,  o  filme  amosa  como  un  colle 
confianza e medra para converterse 
en algo grande, mentres que para os 
pais suscita o sentimento de prote-
xer aos fillos fronte ao mundo cruel.

Para Walt Disney Pictures, Dumbo foi 
a culminación dun período no que a 
empresa que revolucionara a indus-
tria da animación cambiou para sem-
pre. Ao perder os lucrativos merca-
dos  europeos  por  mor  da  Segunda 
Guerra  Mundial,  Disney sufriu gran-
des perdas comerciais coas súas últi-
mas estreas, e Walt comprendeu que 
precisaba producir un filme de baixo 
custo para poder obter maiores ga-
nancias no despecho de billetes.

Baixo a supervisión do director Ben 
Sharpsteen,  Dumbo produciuse coa 
maioría  dos  animadores  de  curtas 
traballando a un ritmo frenético: a 
idea era chegar aos cinemas o antes 
posible. Ao seguir o estilo das cur-
tas e reducirse os custos, perdeuse 
en parte a calidade de filmes como 
Brancaneves ou  Pinocchio.  En  tro-
ques de óleos, empregáronse acua-
relas para deseñar os decorados; e 
fixéronse menos celas de animación 
intermedias.  Isto  non  quere  dicir 
que Dumbo non estivese ben anima-
da: os filmes de Disney sempre es-
taban por riba dos da competencia. 
Con todo, Walt manifestou que aín-
da que podían facer unha animación 
máis  detallada,  escolleran  facela 
menos  porque  funcionaba  mellor 
para esta peli de animais parlantes.

O segundo revés substancial na pro-
dución do filme foi  unha folga  de 
animadores. Walt Disney gozaba da 
camaradería dos seus empregados, 
considerando as súas obras como lo-
gros artísticos máis que como me-
dios para encher o peto. Con todo, 
os  animadores  estaban interesados 
en formar sindicatos, ao igual que o 
resto de Hollywood nese momento; 
molestos pola falta de vontade de 
Disney  de  escoitalos,  declaráronse 
en folga. Foron varias semanas do-
lorosas para Walt, que tentaba que 
o  estudo  funcionase  cos  esquirois 
dispostos a atravesar os piquetes. A 
pesar de que finalmente chegaron a 
un acordo, a presenza de Disney fi-
caría  un  pouco  máis  separada  da 
súa forza laboral, perdendo  o estu-
do o seu “sentimento familiar”. Di a 
lenda que os pallasos de Dumbo que 
buscan un aumento de soldo do seu 
xefe son caricaturas dos animadores 
que se manifestaron. 

Dumbo estreouse con críticas favo-
rables que destacaban a animación 
familiar, a historia sólida e os perso-
naxes  coloridos;  o  único  negativo 
sería a duración. Co seu baixo custo 
e o seu éxito de billeteira,  foi a pe-

lícula  de Disney con maior  recada-
ción en toda a década de 1940.  

Como moitas  outras  películas  tem-
perás de Disney, Dumbo chega a nós 
cun pouco de controversia. Preto do 
final  do  filme,  Dumbo  e  Timothy 
atópanse cun grupo de corvos que se 
burlan  do  dúo  de  heroes  antes  de 
axudalos. Considérase que estes cor-
vos son caricaturas dos afroamerica-
nos,  principalmente  pola  forma  en 
que falan. O líder, interpretado por 
Cliff  Edwards,  é  chamado  “Jim 
Crow”,  unha  referencia  directa  ás 
leis  de  segregación  racial  en  vigor 
despois  da  Guerra  Civil.  Aínda  que 
para a audiencia dos anos 40 estes 
personaxes  non  resultaban  ofensi-
vos,  espectadores  contemporáneos 
expresaron o seu desgusto por estas 
caricaturas. A diferenza doutros pro-
dutos que a compañía censuraría a 
posteriori,  Dumbo mantívose  intac-
ta, talvez pola importancia dos per-
sonaxes na historia e pola duración 
extremadamente curta.

Dentro do filme, considérase de cul-
to a secuencia comunmente coñeci-
da coma o desfile dos elefantes ro-
sados,  na  que  un  Dumbo  bébedo 
alucina imaxes  psicodélicas de ele-
fantes  bailando e  realizando  varias 
accións sobreestilizadas. Aínda que a 
peza  como segmento  independente 
é unha animación fascinante e crea-
tiva, no seu momento viuse fóra de 
lugar  en  comparación  co  resto  da 
filme, aínda que cos anos converteu-
se nun dos segmentos clásicos favo-
ritos na tradición de Disney. 

Dumbo sería,  xunto  con  Alicia  no 
País das Marabillas (1951), a primei-
ra animación de Disney en emitirse 
por televisión, e unha das primeiras 
en venderse en VHS, unha vez máis 
probablemente pola súa curta dura-
ción. Dumbo ten presenza en todos 
os parques temáticos Magic Kingdom 
de Disney, e é unhas das  mascotas 
aínda máis usadas da compañía na li-
ña de entretemento familiar.
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