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SINOPSE
a

Un proxeccionista  soña con ser  un
detective cando, milagrosamente, se
atopa dentro da película que está a
proxectar.  Alí  tentará  salvar  a  súa
amada das garras do vilán.

NOTAS DA PELÍCULA

Orixinalmente  titulada  The  Misfit,  a
produción  comezou  en  xaneiro  de
1924 n'Os Ánxeles. Keaton dixo que
a orixe do filme sería a imaxe do seu
personaxe entrando na pantalla e nu-
nha película.  Despois de traballaren
previamente en  As tres idades, Kea-
ton elixiu a Marion Harlan como ac-
triz principal, pero ela enfermou e foi
substituída  pola  prometedora  Ka-
thryn McGuire, que xa protagonizara
The Silent Call.
a

Keaton contratou inicialmente a Ros-
coe “Fatty” Arbuckle como co-direc-
tor  da  película.  Keaton  fora  descu-
berto por Arbuckle, cuxa carreira es-
taba en declive tras ser acusado de
violar a Virginia Rappe en 1921. Du-
rante o escándalo e o caso xudicial,
Arbuckle perdera a súa mansión e os
seus coches e tiña unha débeda de
750.000 dólares. Keaton quería axu-
dar ao seu vello amigo e contratouno
co pseudónimo de William Goodrich.
A  rodaxe  comezou  ben  e  Arbuckle
estaba contento de estar de volta no
set, pero tras ser corrixido por Kea-
ton, a súa actitude cambiou drastica-
mente.
a

Arbuckle volveuse anoxado e abusi-
vo no estudio, gritando aos actores.
Na súa autobiografía, Keaton afirmou
que era tan difícil traballar con Arbu-
ckle que o arranxaría para que este
dirixise  The  Red  Mill e  el  puidese
completar a película só. The Red Mill
non comezou a produción ata 1927. 
a

A produción incluíu un dos acciden-

tes máis famosos de Keaton no set.
Nunha escena na que Keaton recibe
un chorro de auga mentres camiña
nun vagón en movemento,  a auga
inesperadamente golpeou a Keaton
con máis forza do previsto, tirándoo
ao chan. A caluga de Keaton bateu
contra un raíl de aceiro e desmaiou-
se. A dor era tan intensa que Keaton
tivo que deixar de rodar ese día e ti-
vo dores de cabeza cegadoras du-
rante semanas, pero continuou tra-
ballando,  tendo un coñecido limiar
alto para a dor física.
a

Non foi ata 1935 que un médico de-
tectou un calo sobre unha fractura
na vértebra superior de Keaton nu-
nha radiografía. O médico informou
a Keaton de que rompera o pescozo
durante o accidente nove anos an-
tes e non se decatara. Keaton sem-
pre realizou as súas propias acroba-
cias, e este non foi o único acciden-
te no set. Noutra escena, a motoci-
cleta que conducía Keaton derrapou
e estrelouse contra  dúas  cámaras,
derrumbando a Eddie Cline e arro-
xando  a  Keaton  contra  un  coche
próximo.
a

O moderno Sherlock Jr. tamén foi a
película máis complicada de Keaton
polos seus efectos ópticos e trucos
de cámara. O plano máis famoso da
película consiste en Keaton saltan-
do a unha pequena maleta e desa-
parecendo. Keaton diría que era un
vello truco de vodevil que o seu pai
inventara. O truco realizouse cunha
trapela detrás da maleta e un actor
deitado  horizontalmente  con roupa
longa que ocultaba o seu torso in-
ferior ausente, o que permitía ao ac-
tor caer suavemente cara adiante e
camiñar  como  se  sempre  estivese
de pé en vertical.
a

Keaton recoñeceu que pasaron moi-
to  tempo  conseguindo  esas  esce-
nas. A rodaxe durou catro meses, 

mentres que Keaton adoitaba tardar
de media dous meses en filmar unha
longametraxe. A montaxe tamén foi
difícil e levoulle máis tempo do nor-
mal. 
a

Keaton foi dos primeiros en amosar
unha película dentro  dunha película
na secuencia dos soños. O persona-
xe de Keaton sae da sala de proxec-
ción e baixa ao teatro, despois entra
no filme que se proxecta no escena-
rio. Keaton explicaría que este truco
se conseguiu mediante o uso da ilu-
minación,  construíndo  un  escenario
cunha gran pantalla negra recortada
e iluminándoo para que non se nota-
se o fondo e parecese unha película
que se proxecta nunha pantalla.
a

O personaxe de Keaton é expulsado
da película unhas cantas veces, pero
finalmente  consegue  quedarse,  e
despois  aparece  mostrando  unha
serie de escenas diferentes, incluín-
do un parque, un lago e un deserto,
a través dunha serie de cortes. Isto
era  único  na  época  porque  había
unha continuidade nas escenas e es-
ta  estratexia  raramente  fora  usada
polos  cineastas  antes.  Keaton  e  o
seu  camarógrafo  puideron  facelo
usando  instrumentos  de  topógrafo
para  situar  a  Keaton  e  a  cámara
exactamente  ás  distancias  e  posi-
cións correctas para apoiar a ilusión
de continuidade.
a

En 1991, O moderno Sherlock Jr. foi
seleccionada  para  a  súa  conserva-
ción  pola  Biblioteca  do  Congreso
dos Estados Unidos por ser “cultu-
ral, histórica ou esteticamente signi-
ficativa”.  En 2000,  o American Film
Institute clasificouna no posto 62 na
súa lista  das películas  máis  diverti-
das de todos os tempos. En 2005, a
revista  Time nomeouna  como unha
das 100 mellores películas de todos
os tempos. Ten unha media de 94%
de aprobación en Rotten Tomatoes.
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