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The Lost Weekend. Estados Unidos, 1945. B/N, 101 min. Drama | Dirección: Billy Wilder | Guión: Charles Brackett,
Billy Wilder |  Fotografía: John F. Seitz |  Música: Miklós Rózsa |  Elenco: Ray Milland (Don), Jane Wyman (Helen),
Phillip Terry (Wick), Howard Da Silva (Nat), Doris Dowling (Gloria), Frank Faylen (Bim) | Produción: Paramount Pictures

PREMIOS
a

Festival de Cannes 1946
Gran Premio do Festival  (ex-aequo),
Mellor Actor
Premios Oscar 1945
Mellor  Película,  Dirección,  Actor  e
Guión Adaptado
Premios Globos de Ouro 1945
Mellor Película, Dirección e Actor

SINOPSE
a

Don Birnam é un escritor fracasado
por  mor  do  seu  alcoholismo,  adic-
ción  que  o  destruíu  física  e  moral-
mente e converteuno nun home des-
provisto de vontade. Con tal de se-
guir bebendo é quen de todo, mes-
mo de roubar. Tanto a súa noiva  co-
mo o seu irmán tentan por todos os
medios rehabilitalo, pero os seus es-
forzos parecen estériles.

NOTAS DA PELÍCULA

A  película  está  baseada  na  novela
homónima  de  Charles  R.  Jackson
sobre  un  escritor  alcohólico.  Wilder
sentiuse  orixinalmente  atraído  por
este  material  despois  de  traballar
con Raymond Chandler no guión de
Perdición. Chandler era un alcohólico
en recuperación daquela, e o estrés
e  a  tumultuosa  relación  con Wilder
durante  a  colaboración  fixeron  que
comezase  a  beber  de  novo.  Wilder
fixo a película, en parte, para tentar-
se explicar a Chandler a si mesmo.

Wilder  quería  orixinalmente  a  José
Ferrer para o papel de Don, pero re-
xeitouno. A primeira opción de Char-
les Brackett para interpretar a Helen
foi Olivia de Havilland, pero estivo in-
volucrada nun proceso xudicial  que
lle impedía estar en calquera película
nese momento. Díxose que Kathari-
ne Hepburn e Jean Arthur tamén fo-
ron consideradas para o papel.

A maior parte do filme rodouse nos
estudos  Paramount  de  Hollywood.
Wilder, con todo, insistiu en que ro-
dasen  parte  da  película  en  Nova
York para crear unha sensación dis-
tinta de realismo. O 1 de outubro de
1944, Wilder e o seu pequeno equi-
po  comezaron  a  filmar  en  Nova
York, principalmente pola 3ª Aveni-
da, no centro de Manhattan.
a

Para crear aínda máis unha atmos-
fera realista, Wilder e o seu equipo
usaron cámaras ocultas, colocándo-
as detrás de caixas ou na parte tra-
seira dos camións, e capturando a
Milland mentres subía pola 3ª Aveni-
da entre peóns reais que non sabían
que se estaba a facer unha película.
a

A produción tamén contou co per-
miso sen precedentes para filmar na
sala de alcohólicos do Hospital Be-
llevue, petición que sería denegada
a  futuras  películas.  Despois  de
completar a rodaxe en Nova York, o
elenco e o equipo volveron a Cali-
fornia para retomar a rodaxe, onde
recrearon  varias  localizacións  de
Nova York, incluíndo unha réplica de
P.J. Clarke's, unha taberna frecuen-
tada polo autor Charles Jackson.
a

O filme fixo famoso o efecto de ca-
miñar cara á cámara aturdido men-
tres pasa o tempo.
a

Unha vez completada  Días sen pe-
gada, mostrouse ao público en pa-
ses previos, que se ría da sobreac-
tuada interpretación de Milland, e o
estudo considerou deixar a película.
Parte do problema foi  que a copia
mostrada nos pases previos non ti-
ña  a banda sonora orixinal  de Mi-
klós Rózsa, senón unha pista tem-
poral con música de jazz animada.
Porén,  unha  vez  que  contou  coa
partitura de Rózsa,  e cunha regra-
bación da última escena, público e
crítica reaccionaron favorablemente.

A banda sonora foi das primeiras en
presentar  o  theremin,  que  se  usou
para transmitir o patetismo do alco-
holismo.
a

A película difire significativamente do
libro  ao  deixar  de  lado  o  subtexto
homosexual da novela: había a forte
implicación de que Don Birnam (así
como  o  autor  da  novela,  Charles
Jackson) era un gai armarizado.
a

A industria do licor lanzou unha cam-
paña para afundir a película mesmo
antes  da  súa  estrea.  Allied  Liquor
Industries escribiu unha carta aberta
á  Paramount  advertindo  de que os
grupos  anti-bebida  usarían  o  filme
para restablecer a lei seca. As lico-
reiras  supostamente  reclutaron  ao
gángster Frank Costello para ofrecer
á  Paramount  5  millóns  de  dólares
por  mercar  o  negativo  da  película
para  queimalo.  Wilder  bromeou  di-
cindo que de ofrecerlle 5 millóns de
dólares, el mesmo tería queimado o
negativo.
a

A película foi un éxito comercial. Pro-
ducida  cun orzamento  de  1,25  mi-
llóns de dólares, recadou 11 millóns
de dólares no despacho de billetes.
a

Ata o día de hoxe, Días sen pegada,
Marty (1955) e  Parásitos (2019)  son
os tres únicos filmes que gañaron á
vez o Oscar á Mellor Película e o má-
ximo  galardón  do  Festival  de  Ca-
nnes (coñecido como Palma de Ou-
ro desde 1955).
a

En 2011,  Días sen pegada foi consi-
derada “cultural,  histórica ou estéti-
camente significativa” pola Bibliote-
ca do Congreso dos Estados Unidos
e seleccionada para a súa conserva-
ción no Arquivo Nacional. O Arquivo
dixo  dela  que  era  “unha  ollada  in-
ransixente sobre os efectos devasta-
dores do alcoholismo” e que “fusio-
naba un estilo expresionista de cine-
noir con realismo documental”.

Próxima película do ciclo, 26 de abril: Morfina · Aleksei Balabanov


