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Limelight. Estados Unidos, 1952. B/N, 145 min. Drama romántico |  Dirección, guión e música: Charles Chaplin |
Fotografía:  Karl Struss |  Intérpretes: Charles Chaplin (Calvero), Claire Bloom (Terry), Nigel Bruce (Postant), Sydney
Chaplin (Neville), Norman Lloyd (Bodalink), Buster Keaton (pianista) | Produción: United Artists

PREMIOS
a

Premios BAFTA 1952
Mellor Promesa (Claire Bloom)
Premios Oscar 1972
Mellor Banda Sonora

SINOPSE
a

Londres,  Primeira  Guerra  Mundial.
Un vello pallaso ve como a súa ca-
rreira está en decadencia por mor da
situación que vive o país. Despois de
evitar o suicidio dunha moza bailari-
na con depresión, acóllea na súa ca-
sa  e  ocúpase  de  ensinarlle  todo  o
que sabe do mundo do teatro para
facela triunfar. 

NOTAS DA PELÍCULA

Charles Chaplin traballou dous anos
e medio no guión de Luces de esce-
na, coa axuda de  James Agee para
editalo: o manuscrito orixinal tiña 750
páxinas. Despois dedicou nove me-
ses á música, seis meses á rodaxe e
un ano á posprodución.
a

Aínda que a película está ambientada
en  Londres,  filmouse  integramente
en  Hollywood,  principalmente  nos
Chaplin Studios. A rúa onde vive Cal-
vero foi ambientada nos estudos Pa-
ramount, as escenas da revista mu-
sical  rodáronse  nos  estudos  RKO-
Pathé e algunhas escenas exteriores
utilizan  imaxes  retroproxectadas  de
Londres. Chaplin incorporou no filme
a membros da súa familia, marcando
as estreas cinematográficas de Syd-
ney e Charles Chaplin,  os fillos que
tivo coa súa segunda esposa, a ac-
triz Lita Gray; tamén formaron parte
do elenco os cativos de Chaplin coa
súa esposa Oona O'Neil, Josephine,
Geraldine e Michael; e o seu medio
irmán, Wheeler Dryden.
a

En febreiro  de 1951,  Chaplin  publi-
cou un anuncio nun xornal buscando

unha actriz  descoñecida que inter-
pretase a Terry. Tras ver a case 300
candidatas, escolleu á actriz teatral
Claire Bloom, no que sería o seu se-
gundo papel  no  cinema.  Bloom,  a
quen Chaplin non lle permitiría facer
publicidade  previa  para  manter  a
súa aparencia “fresca”, gañou o re-
coñecemento da crítica. 
a

Esta película sería a única vez que
Chaplin  e  Buster  Keaton  actuaron
xuntos.  Chaplin  nun  principio  non
escribira o papel para Keaton, pois
cría que era pequeno de máis; pero
cando  soubo  que  atravesaba  mo-
mentos  difíciles  (Keaton  perdera  a
maior parte da súa fortuna nun  di-
vorcio), Chaplin insistiu en que parti-
cipase na película. Persistiu o rumor
de que Keaton deu unha actuación
tan superior que Chaplin editou ce-
losamente  as  súas  escenas  para
non ser superado polo seu rival; pe-
ro  segundo  varias  fontes,  non  só
non se sentía ameazado, senón que
mesmo lle permitiu que inventase o
seu propio número cómico.
a

Os  biógrafos  de  Chaplin  asumiron
que o personaxe de Calvero estaba
baseado no seu  pai,  Charles  Cha-
plin  Sr.,  que tamén perdeu ao seu
público e fíxose alcohólico, o que lle
provocou a morte en 1901. Chaplin
insiste en que está baseado na vida
do actor Frank Tinney. 
a

O tema musical da película,  Terry's
Theme,  foi escrito por Chaplin con
letra de Geoffrey Parsons, aínda que
no filme só se utilizou unha versión
instrumental.  A  canción  fíxose  po-
pular cando a versionaron outros ar-
tistas como Sarah Vaughan co no-
me de Eternally.
a

Mentres  estaba  de  xira  por  Gran
Bretaña para promocionar a película
(a estrea mundial fíxose o 16 de ou-
tubro de 1952 en Londres), Chaplin,

quen mantivera a súa cidadanía bri-
tánica, soubo que se lle negaba o vi-
sado de regreso aos Estados Unidos
por  mor das  súas  supostas  simpa-
tías comunistas. Como o Comité de
Actividades Antiamericanas non ato-
pou probas claras contra el, o gober-
no tamén investigou a súa participa-
ción no aborto da súa amante Joan
Barry  e  acusouno  de  débedas  de
200.000 dólares en impostos atrasa-
dos.
a

Por mor desta polémica, aínda que a
estrea de Nova York e outras proxec-
cións  na  Costa  Leste  tiveron  lugar
como estaba previsto, varios grupos
de veteranos ameazaron con boico-
tear a estrea en California do filme, o
que provocou que a distribuidora de
Howard  Hawkes  cancelase  as  pro-
xeccións  previstas.  Pronto,  o  resto
do país sucumbiu ante a presión pú-
blica: a recepción da crítica foi desi-
gual e o filme sería prohibido. Luces
de escena fracasou comercialmente,
converténdose na derradeira película
americana de Chaplin. Trasladouse a
Vevey (Suíza) e prometeu non volver
aos Estados Unidos. 
a

Porén, en 1972, case 20 anos depois
deste episodio de censura, a película
volveu  estrearse  nos  Estados  Uni-
dos. A reputación da película crecera
lentamente ao longo das décadas, e
viuse como a o filme máis profundo
e  persoal  de  Chaplin,  un  resumo
consciente  da  súa  vida  e  carreira.
Nesta  ocasión  si  que  puido  optar
aos premios da Academia, e gañou o
Oscar  á  Mellor  Banda  Sonora  Ori-
xinal. Incumprindo a promesa de non
volver pisar nunca máis o chan ame-
ricano, Chaplin regresou en 1972 pa-
ra aceptar este premio e máis un Os-
car honorífico. Morrería en Suíza en
1977, despois de ser nomeado ca-
baleiro pola raíña Isabel II.

Vindeira sesión, martes 27: Cabaret · Bob Fosse


