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SINOPSE
a

Joe Clay, xefe de relacións públicas 
dunha empresa de San Francisco, co-
ñece durante unha festa á bela Kirs-
ten Arnesen. A moza móstrase caute-
losa debido á afección de Joe á bebi-
da, pero despois sucumbe ante a súa 
simpatía e casa  con el.  Pouco des-
pois  nace  a  súa  filla  Debbie,  pero 
Joe segue bebendo e perdendo em-
pregos. Cando a nena ten 8 anos, a 
familia  vese  obrigada  a  vivir  nun 
mísero  apartamento.  Cansos  desta 
situación trasládanse á casa de cam-
po do pai de Kirsten, onde esta es-
pera que Joe deixe de beber.

CRÍTICA DE CINEMA ESENCIAL

Escoller a un actor ou actriz para un 
papel que non se axusta ás súas ca-
racterísticas físicas ou ás súas apa-
rentes calidades interpretativas é un 
recurso moi en boga no cinema con-
temporáneo (no que calquera actor 
de prestixio non é o suficientemente 
valorado ata que non encarnase a un 
personaxe para o que lle foi preciso 
gañar ou perder 60 quilos, ou que se 
atope ás antípodas dos papeis máis 
característicos  da  súa  filmografía) 
pero moito menos no cinema clásico, 
onde as  grandes  estrelas  non tiñan 
ningún complexo en encarnar unha e 
outra  vez  un  mesmo  prototipo  de 
personaxe (sen que isto restase nada 
da súa calidade), recurso co que nos 
aforraban toda unha serie de prole-
gómenos de presentación dos prota-
gonistas (posto que xa os recoñecia-
mos  segundo  o  intérprete  que  lles 
dese vida) para permitir ao guionista 
pasar directamente á acción.

Existen con todo algúns casos remar-
cables,  como  o  de  James  Stewart, 
que se apartou do seu característico 
personaxe  do  “perfecto  americano

de clase media” nos seus traballos 
con  Hitchcock  e,  sobre  todo,  nas 
súas cinco colaboracións con Mann, 
encarnando a cara máis  escura do 
heroe no western.  O caso de Jack 
Lemmon en  Días de viño e rosas é 
igualmente destacable, por canto o 
seu traballo suporá practicamente a 
única incursión no xénero dramático 
durante a súa etapa máis relevante, 
dominada  case  na  súa  totalidade 
polos personaxes de comedia. Con-
cretamente, no momento de abor-
dar o papel do alcohólico Joe Clay, 
Lemmon  viña  de  cultivar  senllos 
éxitos  a  mans  de  Billy  Wilder  en 
Con  saias  e  a  rachar (1959)  e  O 
apartamento (1960;  comedia  agri-
doce esta  última,  pero  comedia  á 
fin e ao cabo), algo que sen dúbida 
Blake  Edwards  tivo  en  conta  para 
escollelo como o protagonista desta 
esnaquizadora  historia  sobre  alco-
holismo. 

Seica resulta difícil non lembrar ao 
empregado  de  oficina  C.C.  Baxter 
na secuencia na que Joe Clay tenta 
facer as paces con Kirsten Arnesen 
(Lee Remick) nun ascensor sospeito-
samente parecido ao que comanda-
ba a cándida Fran Kubelik no apar-
tamento;  ou  ao  contrabaixista  de 
Con  saias  e  a  rachar executando 
unha  aloucada  danza  maracas  en 
man coa imaxe de Clay simulando 
un striptease até facer aparecer un 
par de botellas de xenebra ante a 
súa xa esposa Kirsten.

Evidentemente, se Edwards xoga a 
baza  de  facer  interpretar  o  papel 
de Joe Clay ao tantas veces entra-
ñable  e  divertido  Jack  Lemmon  é 
para que cando o vexamos fóra de 
si,  arrastrándose sobre  o  barro  na 
procura dunha nova botella de xe-
nebra até destruír o invernadoiro do 
seu  sogro  Ellis  Arnesen  (Charles 
Bickford),  sintamos  do  xeito  máis 
directo posible o golpe ao estómago 
que nos propinan as imaxes. A pro-
pia estrutura dramática da película 
xoga esta mesma baza, cunha pri-
meira parte  máis próxima  á come-

dia  (non  sen  elementos  que  van 
anunciando  de  maneira  cada  vez 
máis  evidente  o  infortunio  que  se 
aveciña, como son os numerosos pla-
nos  nos  que  destacan  en  primeiro 
termo vasos e botellas)  e unha se-
gunda, sobre todo a partir da devan-
dita  secuencia  do  invernadoiro, 
completamente abocada  á  traxedia 
(unha división  que  xa queda clara-
mente  exposta  no  explícito  cartel 
orixinal da película).

E se Lemmon sae airoso do reto (cu-
nha  actuación  que  consegue  evitar 
durante case todo o tempo o histrio-
nismo,  a  pesar  dalgúns  momentos 
potencialmente  proclives  a  iso), 
cómpre destacar aínda máis se cabe 
o traballo dunha extraordinaria Lee 
Remick que confire á súa personaxe 
unha fabulosa gama de matices (da 
severidade á fraxilidade, e de aí ao 
alleamento, a cólera, a soidade e o 
desamparo) no seu lúgubre tránsito 
cara ao alcoholismo. Custa recoñe-
cer á moza de ollos brillantes duran-
te o paseo nocturno no que recita os 
versos que serven de título á pelícu-
la (“Longos non son os días de viño e 
rosas: dun nebuloso soño xorde o no-
so carreiro e pérdese noutro soño”) 
na Kirsten que xace semiinconscien-
te, completamente alcoholizada, na 
sucia habitación dun motel; e máis 
aínda na da desoladora e última se-
cuencia da película. Un final alagado 
de amargura que, segundo parece, o 
mesmísimo  Jack  Warner  pretendeu 
suavizar pero que, grazas a unha re-
pentina viaxe de Lemmon a París (de 
acordo co director e para imposibi-
litar xustamente a rodaxe de calque-
ra  secuencia  alternativa)  Edwards 
conseguiu preservar tal e como fora 
orixinalmente concibido.

Complétase esta obra mestra cunha 
extraordinaria banda sonora de Hen-
ry Mancini na que podemos escoitar 
as  cancións  A Gone  Mommy,  Gor-
geous and Guilty,  I  Only Have Eyes  
for You e a marabillosa Days of Wine 
and Roses, pola que gañou o Oscar á 
Mellor Canción. 


