
Se serveix de recursos propis del vodevil, com ara disfresses, malentesos, su-
plantacions de personalitat, confusions, expressions de doble i triple sentit... 
Tira mà en les primeres seqüències d'una guerra de sexes entre un marit inse-
gur i de poques llums i una dona desimbolta, audaç, llesta, decidida i disposa-
da a gaudir dels avantatges d'un amor triangular. 
 
Són escenes memorables la del tancament del professor Siletsky (fals o verta-
der) amb el cadàver del professor Siletsky (vertader o fals), les ordres del co-
ronel al capità Schultz (Victor), la conversació de Joseph, Maria i el seu 
amant, la mascarada col·lectiva per a salvar Maria i el jove pilot, el sacrifici 
d'uns còmics per a rescatar la llista de membres de la Resistència i dels seus 
familiars... 
 
Carol Lombard no pot assistir a l'estrena de l'obra. Mor dos mesos abans en 
un accident aeri, als 33 anys, quan participava en una acció de suport a la 
venda de bons de guerra. L'estrena va tindre escàs èxit a causa de les cir-
cumstàncies poc propícies del moment: EUA es trobava involucrat en la 
guerra i esta exigia un enorme esforç individual i col·lectiu. És l'antepenúlti-
ma pel·lícula de Lubitsch, que mor en 1947. 
 
La música, de Werner R. Heyman i Miklós Rózsa, compon una partitura or-
questral amb abundància de vent i metall. Combina passatges dramàtics, de 
tensió, jocosos i triomfals. Afegeix com a música adaptada una versió or-
questral de Polonesa, de Chopin, sobre els crèdits inicials, i el cant de Ger-
man National Anthem, de Haydn, a càrrec d'un cor de militars alemanys. La 
fotografia de Rudolph Maté, en B/N, se serveix de càustiques projeccions 
d'ombres, ambients expressionistes, una il·luminació que imita la del teatre 
(llums pobres i focus aïllats) i de nombroses situacions visuals d'humor i iro-
nia. 
 
Pel·lícula magistral, gojosa i indispensable.                        www.filmaffinity.com 



 

El film es refereix a les connexi-
ons entre teatre i realitat, a les 
oportunitats en què la ficció pot 
salvar la realitat. Parla d'amor, 
sexe, hipocresia, traïció, doble 
moral, opressió, tirania, lluita per 
la llibertat. Analitza els zels ar-
tístics i sentimentals. Mostra la 
força física i moral que extrauen 
del ser humà els instints de su-
pervivència. Elogia la gent del 
teatre i, per extensió, del cinema. 
Mostra els extrems d'heroisme i 
generositat a què és capaç d'arri-
bar el ser humà quan es compor-
ta com a tal. 
 
El títol fa referència al conegut 
soliloqui de Hamlet. Fa referèn-
cia a la situació desesperada dels protagonistes que amb les seues audàcies 
patriòtiques se la juguen a vida o mort (ser o no ser). Fa referència a la ine-
xistència d'espais neutrals entre els patriotes polonesos i els nazis: s'és patrio-
ta o traïdor. 
 
El film suma comèdia, drama i guerra. És, al mateix temps, una comèdia ne-
gra, romàntica, d'espionatge i d'embolics i malentesos. El seu estil és elegant, 
sofisticat i refinat, com agrada a Lubitsch. Fa ús de la ironia, la gràcia, l'en-
giny, les subtileses i el sarcasme, en un context d'insuperable elegància. Des-
plega una sàtira antinazi corrosiva i demolidora. Parodia Hitler, Goering, el 
militarisme, l'obediència cega, etc. Es burla dels nazis, que presenta com a 
hipòcrites, brutals, covards i estúpids. El ritme trepidant de l'acció es recolza 
en un extraordinari pols narratiu. L'acció és complexa, incorpora molts per-
sonatges i fa ús de nombroses interrelacions. Les seqüències estan molt ela-
borades. El relat és clar, assequible i molt divertit. 

Film d'Ernst Lubitsch (1892-1947), considerat per alguns com la seua obra 
major. El guió, d'Edwin Justus Mayer, desenrotlla un argument de Melchior 
Lengyel i del mateix Lubitsch. Es roda en els UA Studios per compte d'Ale-
xander Korda, soci dels mateixos. És nominat a un Oscar (banda sonora). 
Produït per Ernst Lubitsch per a Alexander Korda, s'estrena el 6-III-1942 
(EUA). 
 
L'acció dramàtica té lloc a Varsòvia (Polònia), entre agost de 1939 i desem-
bre de 1941, des d'uns dies abans de la invasió nazi del país fins a pocs dies 
després de la incorporació d'EUA a la IIGM (8-XII-1941). En el teatre Polski 
de Varsòvia actua la companyia estable dirigida per Dobosh (Halton), que 
representa Hamlet, de Shakespeare, i prepara l'estrena, prevista per al 31-VIII
-1939 de Gestapo, una sàtira antinazi, que és prohibida per les autoritats po-
loneses. Decideixen llavors prolongar les representacions de Hamlet. Joseph 
Tura (Benny) és el primer actor i María Tura (Lombard), la seua esposa, és la 
primera actriu. Stanislav Sobinski (Stack) és un jove pilot militar. El profes-
sor Alexander Siletsky (Ridges) col·labora amb els nazis com a espia. El co-
ronel Ehrhardt (Roman) és el cap militar de la ciutat. Joseph Tura és vanitós, 
zelós i insegur. María és jove, atractiva, apassionada, voluptuosa, voluble i 
coqueta. 


