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Sesión do 8 de outubro de 2020                            Nosferatu

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Alemaña, 1922. B/N, 91 min. Terror |  Dirección: F.W. Murnau |  Guión:
Henrik Galeen | Fotografía: Fritz Arno Wagner | Intérpretes: Max Schreck (Orlock), Gustav von Wangenheim (Hutter),
Greta Schröeder (Ellen), Alexander Granach (Knock), GH Schnell (Harding) | Produción: Prana-Film GmbH

SINOPSE
a

En 1838, Hutter, un axudante de no-
tario, é enviado até Transilvania para
concluír  unha  venda  co  dono  dun
castelo  dos  Cárpatos.  Despois  de
atoparse con funestos presaxios ao
longo do  camiño,  Hutter  é  recibido
polo  estraño  conde  Orlock.  Ao  día
seguinte,  Hutter  érguese  cunhas
marcas  no  pescozo,  que  interpreta
como picaduras de mosquito. Unha
vez  asinado  o  contrato,  descobre
que o conde é  a  reencarnación  do
vampiro Nosferatu. Ao velo partir ca-
ra  ao  seu  novo  fogar,  Hutter  teme
pola súa esposa Ellen. 

NOTAS DA PELÍCULA

Prana Film, a produtora de Nosfera-
tu, foi un efémero estudo de cinema
alemán  da  era  muda  fundado  en
1921 por Enrico Dieckmann e o ar-
tista e ocultista Albin Grau. A súa in-
tención era producir películas con te-
mática ocultista e sobrenatural. Nos-
feratu foi a súa única produción, xa
que  se  declararon  en  quebra  para
esquivar as demandas por infracción
de dereitos de autor de Florence Bal-
combe, a viúva de Bram Stoker.
a

Grau tivo a idea de facer unha filme
de vampiros; a inspiración veu dunha
experiencia súa na guerra: no inver-
no  de  1916  coñeceu  un  granxeiro
serbio cuxo pai seica era un vampiro.
a

Diekmann  e  Grau  encargáronlle  a
Henrik Galeen escribir un guión ins-
pirado  na  novela  Drácula de  Bram
Stoker, a pesar de non ter os derei-
tos sobre ela. Galeen, un especialista
en romanticismo escuro que xa tra-
ballara n'O estudante de Praga e  O
Golem, ambientou  a  historia  nunha
ficticia  cidade  portuaria  alemá cha-
mada  Wisborg  e  mudou  os  nomes

dos personaxes.
a

A rodaxe comezou en xullo de 1921,
empregando  principalmente  varias
localizacións de Wismar. En Lübeck,
un almacén abandonado serviu  de
nova casa de Nosferatu. Os exterio-
res  de  Transilvania  filmáronse  no
norte de Eslovaquia, incluíndo o Al-
to Tatra, o val Vrátna, o castelo de
Orava, o río Váh, e Starhrad. Os in-
teriores filmáronse no estudo JOFA.
a

Polo orzamento limitado, o camaró-
grafo Fritz Arno Wagner só dispuña
dunha cámara e, por tanto, só había
un  negativo  orixinal.  Murnau  res-
pectou  escrupulosamente  o  guión
de  Galeen,  seguindo  as  súas  ins-
trucións manuscritas sobre ángulos
de cámara e iluminación. Con todo,
Murnau reescribiu por completo 12
páxinas  do  guión,  xa  que  non  se
incluíran  na  súa  copia  de  traballo:
correspondían  á  última escena,  na
que Ellen  se  sacrifica e o  vampiro
morre  cos  primeiros  raios  do  sol.
Murnau preparouse meticulosamen-
te; tiña bosquexos de cada escena
filmada, e usou un metrónomo para
controlar o ritmo da actuación.
a

Murnau rodou de día moitas das es-
cenas nocturnas, consciente de que
o  tintado  azul  sería  abondo  para
evitar  equívocos,  pero  moitas  co-
pias non respectaron a división das
escenas por cores e condenaron o
conxunto a un insulso branco e ne-
gro  no  que se  ve  ao  conde  Orlok
paseando por  Wisborg baixo a luz
do  sol.  A  copia  restaurada  corrixe
esta incoherencia e devolve ao filme
os seus  tintados orixinais:  amarelo
para as escenas con luz e azul para
as nocturnas.
a

Hans Erdmann compuxo a  música
orixinal para que a interpretase unha
orquestra durante as proxeccións.

Con todo, a maior parte da partitura
orixinal  perdeuse,  só  nos  chegaron
extractos.  Por  esta  razón,  moitos
músicos escribiron a súa propia ban-
da sonora para o filme, sendo a máis
coñecida a que fixo para unha reedi-
ción James Bernard, compositor de
películas de terror da produtora Ha-
mmer a finais dos anos 50 e 60.
a

O traballo de Max Schreck como Or-
lock é tan perturbador que pronto se
estende a lenda de que era un vam-
piro real. A esta falsa crenza contri-
búe  o  feito  de  que  o  gran  público
non o coñecese.  Nosferatu é o seu
debut cinematográfico, pero Schreck
tiña unha extensa carreira teatral na
compañía  de  Max  Reinhardt.  Tras
este éxito, volveu colaborar con Mur-
nau n'As finanzas do gran duque. A
súa temperá morte, vítima dun infar-
to en 1936, contribúe a engrandecer
o mito do actor-vampiro.
a

Florence Balcombe non tivo coñece-
mento  da  existencia  de  Nosferatu
ata que recibiu unha carta anónima
de Berlín que incluía o programa da
estrea de 1922, que tivera lugar na
sala  de  mármore  do  Tiergarten  de
Berlín.  A película alemá describíase
como “unha adaptación libre do Drá-
cula de Bram Stoker”, así que a viú-
va demandou o filme por infracción
de dereitos de autor e gañou o xuízo.
O tribunal ordenou que se destruísen
todas as fitas de Nosferatu, pero un
reducido  número  de  copias  (algu-
nhas  de  moi  baixa  calidade  e  con
cortes importantes) xa se distribuíran
por todo o mundo, e permaneceron
agochadas  por  particulares  até  a
morte de Balcombe. A reconstrución
máis fiel da película presentouse no
Festival  de  Berlín  de  1984,  impul-
sada  polo  restaurador  Luciano  Be-
rriatúa a partir dunha copia que ato-
pou na Cinamathèque Française.

Vindeira sesión, venres 9: A ventá indiscreta · Alfred Hitchcock


