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Some Like It Hot. Estados Unidos, 1959. B/N, 120 min. Comedia | Dirección:  Billy Wilder | Guión: Billy Wilder, I.A.L.
Diamond | Fotografía: Charles Lang | Música: Adolph Deutsch | Intérpretes: Marilyn Monroe (Sugar), Jack Lemmon
(Jerry), Tony Curtis (Joe), George Raft (Spats), Pat O'Brien (Milligan) | Produción: United Artists, Ashton Productions

PREMIOS
a

Premios Oscar 1959
Mellor Vestiario
Globos de Ouro 1959
Mellor Comedia, Actor e Actriz
Premios BAFTA 1959
Mellor Actor Estranxeiro

SINOPSE
a

Época da Lei Seca. Joe e Jerry son
dous músicos que se ven obrigados
a fuxir tras testemuñar un axuste de
contas entre dúas bandas rivais. Co-
mo non atopan traballo e a mafia os
persegue, deciden vestirse de mulle-
res, Josephine e Daphne, e tocar nu-
nha  orquestra  feminina.  Para  con-
quistar a Sugar Kane, a cantante do
grupo, Joe finxe ser un magnate im-
potente; mentres tanto, a Jerry faille
as beiras un millonario que quere ca-
sar con Daphne. 

NOTAS DA PELÍCULA

A trama de Con saias e a rachar ba-
seouse no guión de Robert Thoeren
e Michael Logan para o filme francés
de 1935 Fanfare d'amour. Wilder tra-
ballou con  I.A.L. Diamond para pro-
ducir unha nova historia a partir del.
Ambas as películas seguen o periplo
de dous músicos travestidos en bus-
ca de traballo,  pero Wilder  creou a
trama secundaria  de  gángsters  que
mantén aos músicos en fuga.
a

Aínda que Anthony Perkins fixo unha
proba  para  o  papel  de  Joe,  Wilder
descubriu a Tony Curtis mentres fa-
cía a película Houdini, e pensou que
el  sería  o axeitado.  A  primeira idea
de Wilder para o papel de Jerry foi
Frank  Sinatra,  pero  nunca  asistiu  á
audición. Tamén foron considerados
Danny Kaye e Jerry Lewis, que o re-
xeitou aducindo que “non quería que
o confundisen cunha drag queen”. 

Grazas a ese rexeitamento, o papel
acabaría  nas  mans  de  Jack  Lem-
mon, a quen Wilder viu na comedia
Operation Mad Ball.  A súa interpre-
tación fíxoo recoñecido a nivel mun-
dial e iniciou unha colaboración con
Wilder  en varias películas como  O
apartamento. Lemmon enviaría unha
caixa de bombóns cada ano a Jerry
Lewis coincidindo coa data da es-
trea do filme para agradecerlle a súa
renuncia.
a

Wilder non esperaba que unha es-
trela tan grande como Marilyn Mon-
roe fixese o papel de Sugar. El tiña
en mente a Mitzi Gaynor, pero can-
do Monroe (coa que traballara en A
tentacion vive arriba) se interesou no
papel, non puido dicirlle que non. 
a

A pesar de que o contrato de Mon-
roe requiría  que a película fose en
cor,  Wilder tivo que convencela de
que era mellor idea gravar en bran-
co  e  negro,  pois  a  maquillaxe  de
Curtis  e  Lemmon  dáballes  unha
aparencia verduzca en Technicolor.
a

O estudo contratou á transformista
de cabaret Barbette para ensinarlles
a Lemmon e Curtis a ser femininos
e andar en tacóns. Lemmon desis-
tiu,  dicindo  que  non  quería  andar
como unha muller, senón como un
home  facéndose  pasar  por  muller.
Para comprobar a calidade da ma-
quillaxe, Wilder pediulles aos acto-
res que entrasen travestidos no ba-
ño  de  mulleres  dos  Goldwyn  Stu-
dios. A proba foi todo un éxito, xa
que  ninguén  sospeitou  que  eran
dous homes.
a

A película filmouse en California no
verán e o outono de 1958. Rodáron-
se moitas escenas no Hotel del Co-
ronado, que apareceu como o Se-
minole Ritz Hotel de Miami, xa que
encaixaba na época dos anos 20 e
estaba preto de Hollywood.

Houbo moitos problemas na rodaxe
con Marilyn Monroe, quen carecía de
concentración  e  sufría  de  adicción
ás pastillas.  Constantemente chega-
ba tarde (chegou a acumular 35 ho-
ras  de  atraso,  e  mesmo  estivo  12
días  sen  presentarse  aducindo  que
estaba enferma), e ademais esquecía
os seus diálogos. A actriz non para-
ba de equivocarse, chegando a pre-
cisar  47  tomas  para  dicir  “Son eu,
Sugar” e até 59 tomas da escena en
que dicía “Onde está  o  bourbon?”.
Finalmente, Wilder acabou por escri-
birlle  as  súas  liñas  nun  taboleiro  á
súa vista para que as lese mentres
filmaba. A escena do bico con Tony
Curtis tivérona que repetir tantas ve-
ces que o actor acabaría dicindo que
“bicar  a  Marilyn  era  como  bicar  a
Hitler”.  A  adestradora  de actuación
de Marilyn, Paula Strasberg, e o seu
marido, Arthur Miller, tentaron influír
na produción, o que a Wilder e ou-
tros membros do equipo lles resultou
molesto.  Tan  fartos  quedaron  dela
que nin sequera a convidaron á festa
de despedida tras a final da rodaxe.
a

A icónica frase de peche “Ninguén é
perfecto” nin sequera se ía deixar na
película;  estaba  no  guión  como un
“marcador  de  posición”  até  atopar
unha mellor coa que cambiala. Afor-
tunadamente, nunca o fixeron. 

Con saias e a rachar ocupa o primei-
ro posto na lista das películas máis
graciosas da historia do cinema, ela-
borada polo American Film Institute
no  ano  2000.  Tamén ten  a  estraña
honra de estar nunha selecta lista de
películas condenadas pola organiza-
ción  católica  “Legion  of  Decency”.
Aos  políticos  de  Kansas  tampouco
pareceu facerlles moita graza o filme,
pois  cando se  estreou prohibiron a
súa exhibición no estado por ser o
travestismo “moi perturbador”.

Vindeira sesión, xoves 8: Nosferatu · F.W. Murnau


