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Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.  Reino Unido, 1964. B/N, 93 min. Sátira |
Dirección: Stanley  Kubrick  |  Guión: Stanley Kubrick,  Terry  Southern,  Peter  George | Fotografía: Gilbert  Taylor  |
Música: Laurie Johnson | Elenco: Peter Sellers (Strangelove/Mandrake/Muffley), George C. Scott (Turgidson), Sterling
Hayden (Ripper), James Earl Jones (Zogg), Keenan Wynn (Guano) | Produción: Columbia Pictures, Hawk Films

PREMIOS
a

Premios BAFTA 1964
Mellor Película, Filme Británico e Di-
rección Artística
Premios do  Sindicato de Guionis-
tas (WGA) 1964
Mellor Guión de Comedia
 

SINOPSE
a

Convencido  de  que  os  comunistas
están a contaminar os Estados Uni-
dos, un xeneral ordena, nun acceso
de tolemia, un ataque aéreo nuclear
sorpresa contra a Unión Soviética. O
seu axudante,  o  capitán  Mandrake,
trata de atopar a fórmula para impe-
dir o bombardeo. Pola súa banda, o
Presidente dos EUA ponse en con-
tacto con Moscova para  convencer
ao goberno soviético de que o ata-
que non é máis que un estúpido erro.
Mentres  tanto,  o  asesor  do  Presi-
dente,  un  antigo  científico  nazi,  o
doutor Strangelove, confirma a exis-
tencia da “Máquina do Xuízo Final”,
un dispositivo de represalia soviético
capaz  de  acabar  coa  humanidade
para sempre. 

NOTAS DA PELÍCULA

Stanley Kubrick comezou cunha idea
vaga para facer  un thriller  sobre un
accidente nuclear baseado no medo
pola  supervivencia  da  Guerra  Fría.
Mentres  se  documentaba,  Kubrick
foi tomando conciencia do sutil e pa-
radoxal “equilibrio do terror” entre as
potencias nucleares. Alastair Buchan
(xefe do Instituto de Estudos Estra-
téxicos)  recomendoulle  a  novela
Red Alert de Peter George. Kubrick
quedou impresionado co libro, e in-
mediatamente  comprou  os  dereitos
da película. 
a

En colaboración con George, Kubrick
comezou a escribir un guión basea- 

do no libro. Seguindo o ton do libro,
Kubrick  pretendía  orixinalmente  fil-
mar a historia como un drama serio.
Porén, comezou a ver a comedia in-
herente á idea de destrución mutua
asegurada  mentres  escribía  o  pri-
meiro borrador.
a

Despois  de  decidir  facer  unha co-
media negra, Kubrick trouxo a Terry
Southern como coguionista a finais
de 1962. A elección foi influenciada
pola lectura da súa novela cómica
The  Magic  Christian,  que  Kubrick
recibira como agasallo de Peter Se-
llers. Southern fixo importantes con-
tribucións ao filme, pero o seu papel
provocou unha brecha entre Kubrick
e George, indignado pola relevancia
que se lle daba a este.
a

Teléfono vermello filmouse nos es-
tudos  Shepperton,  preto  de  Lon-
dres, xa que Sellers estaba no me-
dio dun divorcio e non podía saír de
Inglaterra.  Os  decorados ocuparon
tres escenarios principais: a Sala de
Guerra  do  Pentágono,  o  bombar-
deiro B-52 Stratofortress e o último
que  contén  tanto  a  habitación  do
motel  como a oficina e o corredor
exterior do Xeneral  Ripper. Os edi-
ficios  do  estudo  tamén  se  usaron
como exteriores da base da Forza
Aérea.  A escenografía  foi  realizada
por Ken Adam, o deseñador de pro-
dución de varias películas de James
Bond. A fotografía en branco e ne-
gro foi de Gilbert Taylor, e a película
foi editada por Anthony Harvey e un
Kubrick sen acreditar. A música ori-
xinal foi composta por Laurie John-
son e os efectos especiais foron de
Wally Veevers. O tema de apertura é
unha versión instrumental  de  Try a
Little  Tenderness. O  tema do  coro
da escena da bomba é unha versión
de When Johnny Comes Marching
Home. 

Sellers e Kubrick leváronse ben du-
rante a produción da película e com-
partiron o amor pola fotografía. Co-
lumbia  aceptou  financiar  a  película
se  Sellers  interpretaba  polo  menos
catro  papeis  importantes.  A  condi-
ción derivou da opinión do estudo de
que gran parte do éxito da película
anterior de Kubrick, Lolita, baseouse
na actuación de Sellers na que o seu
personaxe  asume  unha  serie  de
identidades. 
a

Sellers  acabou  interpretando  tres
dos catro papeis escritos para el. Ía
interpretar  tamén  ao  maior  T.J.
“King” Kong, o comandante do avión
B-52, pero desde o principio  mos-
trouse reticente porque a súa carga
de traballo era moi pesada e preocu-
páballe  non  facer  correctamente  o
acento  texano  do  personaxe.  Pero
tras comezar a rodar no avión, Se-
llers  escordou  o  nocello  e  xa  non
puido facer  o papel.  Disque Sellers
improvisou  gran  parte  do  seu  diá-
logo, e Kubrick incorporou os ad-libs
ao guión canónico.
a

A película adoita considerarse unha
das  mellores  comedias  xamais  fei-
tas, así como unha das mellores pe-
lículas de todos os tempos. En 1998,
o American Film Institute clasificou-
na no 26º posto na súa lista das me-
llores películas estadounidenses (na
edición  de 2007,  o  filme  ocupou o
39º  lugar),  e  en  2000,  clasificouse
como a 3ª na lista de comedias ame-
ricanas.  Teléfono  vermello ten  un
índice de aprobación do 98% en Ro-
tten Tomatoes, e unha puntuación de
97% en  Metacritic.  En  1989,  a  Bi-
blioteca  do  Congreso  dos  Estados
Unidos  incluíuna  como  unha  das
primeiras 25 películas seleccionadas
para a súa conservación no Arquivo
Nacional  por  ser  “cultural,  histórica
ou esteticamente significativa”.
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