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Blue Velvet. Estados Unidos, 1986. Cor, 120 min. Neo-noir | Dirección e guión: David Lynch | Fotografía: Frederick
Elmes | Música: Angelo Badalamenti | Intérpretes: Kyle MacLachlan (Beaumont), Isabella Rossellini (Dorothy), Dennis
Hopper (Booth), Laura Dern (Sandy), Dean Stockwell (Ben) | Produción: De Laurentiis Entertainment Group
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a
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Mellor Película e Fotografía
Festival de Montreal 1986
Mellor Actor
Premios Independent Spirit 1986
Mellor Actriz

SINOPSE
a

Unha mañá despois de visitar ao seu
pai  no  hospital,  Jeffrey  Beaumont
atopa entre uns arbustos unha orella
humana. Gárdaa nunha bolsa de pa-
pel e lévaa á comisaría. A súa amiga
Sandy,  filla  do  detective  Williams,
cóntalle detalles sobre unha sospei-
tosa chamada Dorothy que pode es-
tar conectada co caso. Curioso, Je-
ffrey inicia a súa propia investigación.

NOTAS DA PELÍCULA

A  historia  xorde  a  partir  de  varias
ideas que cristalizaron na mente do
cineasta durante  un período de va-
rios anos, como o título de Blue Vel-
vet, inspirado pola canción de Bobby
Vinton  de  1963,  ou  a  imaxe dunha
orella  humana  cortada  nun  campo,
inspirada na escena d'Un can anda-
luz de  Buñuel  onde  aparece  unha
man cun oco por onde circulan for-
migas.  A  escena  na  que  Dorothy
aparece  espida  fóra  inspirouse  nu-
nha lembranza da infancia de Lynch,
cando el  e  o  seu  irmán viron  unha
muller  espida  camiñando  pola  súa
rúa de noite. 
a

Un tratamento  do  guión  de  Veludo
azul  movérase entre finais dos 70 e
principios dos 80,  pero os estudios
rexeitárono  polo  seu  forte  contido
sexual e violento. Tras o fracaso de
Dune, Lynch tentou desenvolver este
proxecto máis persoal, co caracterís-
tico  estilo  surrealista  amosado  na
súa ópera prima Eraserhead. 

A produtora independente de Dino
De  Laurentiis  acordaría  financiar  e
producir  a  película en 1984. Lynch
escribiu outros dous borradores an-
tes de estar satisfeito co guión. As
condicións eran ideais para el:  dá-
banlle  liberdade  artística  total  a
cambio de rebaixar o seu salario e
traballar cun orzamento reducido de
6 millóns de dólares.
a

O elenco incluía varios actores des-
coñecidos daquela. Para o papel de
Dorothy,  Lynch  escolleu  a  Isabella
Rossellini,  a  modelo  filla  de  Ingrid
Bergman e Roberto Rossellini famo-
sa polos seus anuncios para Lancô-
me.  Para  Jeffrey  recuperou a  Kyle
MacLachlan,  o  mozo  protagonista
de Dune, que se convertería nun co-
laborador habitual  seu. Dennis Ho-
pper,  o  nome máis  popular,  fora  a
terceira opción de Lynch despois de
que  Harry  Dean  Stanton  e  Steven
Berkoff rexeitasen o papel de Frank
polo  seu  contido  violento.  Laura
Dern, entón con só 19 anos, foi es-
collida  despois  de  que  varias  ac-
trices de éxito se negasen, incluída
Molly Ringwald.
a

Veludo azul  rodouse entre agosto e
novembro  de  1985  nos  estudios
EU/Screen  Gems  de  Wilmington
(Carolina  do  Norte),  con  localiza-
cións  exteriores  na  vila  veciña  de
Lumberton.  A  escena  con  Dorothy
violada e maltratada causou tal re-
bumbio  entre  os  veciños  da  loca-
lidade que acudían axexar a rodaxe
que a policía non permitiu volver fil-
mar  en  ningunha  área  pública  de
Wilmington.
a

O corte orixinal de Lynch duraba ca-
se  catro  horas,  pero  foi  obrigado
pola produtora a reducilo até os 120
minutos. Ademais de recortar varias
subtramas  pola  duración,  tivo  que
editar  varias escenas  a petición da

MPAA (o organismo de cualificación
por idades) por mor da violencia. Co-
mo a película era completamente di-
ferente a todo o que se consideraba
comercial  nese  momento,  De  Lau-
rentiis  tivo  que  crear  a  súa  propia
distribuidora para mover o filme.
a

A banda sonora  estivo  supervisada
por Angelo Badalamenti (quen fai un
cameo como pianista no Slow Club).
Combina cancións pop vintage, co-
mo Blue Velvet ou In Dreams de Roy
Orbison,  cunha  partitura  orquestral
inspirada  en  Shostakovich  (Lynch
estivo a escoitar a súa  15ª Sinfonía
mentres  escribía  o  guión).  De feito,
durante a rodaxe, Lynch colocou al-
tofalantes no estudio nos que soaba
Shostakovich para ambientar  o que
quería transmitir.

Veludo azul recibiu inicialmente unha
resposta  crítica  dividida  e  causou
controversia entre o público. Con to-
do, valeulle a Lynch a súa segunda
candidatura ao Oscar á Mellor Direc-
ción, relanzou a carreira de Hopper e
cimentou  a  Rossellini  máis  aló  do
seu traballo como modelo, e chegou
a acadar o status de culto pola súa
escura  representación  da  América
suburbana e o seu simbolismo. O fil-
me, que ten unha gran débeda co ci-
nema negro dos anos 50, introduce
varios  elementos  que  serían  habi-
tuais  na  obra de Lynch,  como per-
sonaxes distorsionados, estilo oníri-
co,  un  mundo  polarizado,  cortinas
vermellas  e  danos  debilitantes  no
cerebro; a marca lynchiana máis sig-
nificativa  talvez  sexa  o  desenterra-
mento do escuro subsolo dunha vila
idealizada. Publicacións como Sight
& Sound, Time, Entertainment Week-
ly  ou  BBC Magazine  e  o  American
Film Institute acabarían seleccionán-
doa  entre  as  mellores  películas  de
todos os tempos.

Vindeira sesión, xoves 18: Sábado noite, domingo mañá · Karel Reisz


