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1. O CIRCO 

 

 
 

Sempre gostei muito de circo. Desde muito miúdo que os meus pais me levavam ao circo. Em Lisboa, ao 

Coliseu dos Recreios. Depois, em Portalegre, o circo era uma realidade anual. Durante algum tempo, 

instalava-se uma companhia de circo num dos areais perto do largo do plátano, e aí ficava até exaurir as 

possibilidades de público local.  

Num desses anos, deveria eu andar pelos doze ou treze anos, apaixonei-me por uma jovem trapezista 

que me deslumbrara numa elegante e corajosa demonstração de agilidade. Nesses dias, durante a tarde, 

numa hora em que o circo estava encerrado, e lá dentro os artistas ou descansavam ou treinavam, eu 

percorria os arredores da tenda, procurando antever a figurinha esbelta da trapezista dos meus sonhos. 

Uma espécie de “Asas do Desejo” para adolescente extasiado pela jovem e seduzido pelo fascínio do 

mistério do circo. Ambulante. Assim, um dia a caravana pôs-se em movimento e com ela partiu a miudinha 

que voava de trapézio para trapézio. Não me lembro se lhe cheguei a falar. Creio que sim. Um dia meti 

conversa quando a apanhei sentada à porta do circo. Que frémito! 

Depois continuei a não perder, já de volta a Lisboa, todas as companhias que por aí passavam. O circo no 

Coliseu, pelo Natal e pelo Carnaval, o circo Cardinale, o Chen, e tantos outros. Devo confessar que um 

dos números de que mais gostava eram com animais. Hoje concedo que os animais deviam sofrer um 

bom bocado, mas eles faziam as delícias de quem ia ao circo. Era a valentia dos domadores, mas era 

sobretudo o frisson de ver as feras entrar na jaula que abanava por todos os lados, e nós ali, à mercê de 

um qualquer imponderável. Os rugidos dos leões, as garras afiadas dos tigres, as serpentes enleadas no 



corpo da domadora, os cavalos a correr à volta da pista e “os meninos a aprender”, enfim, um universo 

de sonho que povoou o imaginário de crianças e adultos. 

Gosto de circos grandes e ricos, gosto de circos pobres e desventurados. Como gostei de “Saltimbancos”, 

de Manuel Guimarães, e como detestei na altura a Maria Olguim, que destruía os sonhos do velho marido 

com o seu burro amestrado (mais tarde confessei-lhe esse ódio, quando a convidei a entrar na “Manhã 

Submersa”, ela que era uma mulher tão doce!). Gosto também de circos majestosos. Numa das minhas 

idas a Nova Iorque fui ver o Circo Barnum, na altura o mais antigo e um dos mais célebres em todo o 

mundo, que era conhecido pela designação "Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus". Era um 

espetáculo deslumbrante, em três pistas a funcionar em simultâneo, com o celebérrimo número dos 

elefantes, que fizera a sua grandeza e iria culminar com a sua falência em 2017, 146 anos após a sua 

fundação, precisamente por deixar de ter público, quando os elefantes foram proibidos de atuar. 

 

 
 

Mas nem só de animais vive o circo. O maravilhoso pode surgir do mais pequeno nada. Lembro-me de 

um ano, no Coliseu dos Recreios, em pleno Carnaval, assistir a um número absolutamente extraordinário 

que nunca mais esqueci. O Coliseu transbordava de gente, de barulho, de serpentinas e confettis, de 

buzinaria ensurdecedora, quando surge na pista um senhor de casaca e cartola, todo de preto, nada numa 

das mãos, nada na outra, sozinho a enfrentar a tumultuosa multidão que não se calava. O artista caminha 

até ao centro da pista, agarra na cartola, passa-a de mão a mão, sobe-a pelos braços, e o púbico vai-se 

calando lentamente, até atingir o silêncio total. Um homem com uma cartola e a magia do malabarismo 

puro. Nada mais.  

Gosto tanto de circo que não o podia ignorar nos meus filmes. Lá aparece uma ida ao circo no “O Vestido 

Cor de Fogo”, quando o par protagonista vai ao circo Cardinale, para eu filmar uma sequência com leões 

numa jaula e a Maria Eugénia suspirar por um domador. Coisas… 

Também no cinema o circo tem sido presença constante. Em filmes normalmente bons ou muito bons. “A 

Parada dos Monstros”, de Tod Browning, “O Circo”, de Charles Chaplin, “A Noite dos Saltimbancos”, de 

Ingmar Bergman, “As Asas do Desejo”, de Wim Wenders, “Parade”, de Jacques Tati, “Palhaços” e “A 

Estrada”, ambos de Federico Fellini, “O Maior Espectáculo do Mundo”, de Cecil B. De Mille, “O Mundo do 

Circo”, de Henry Hathaway, “Trapézio”, de Carol Reed, “Bronco Billy”, de Clint Eastwood, “O Maior Circo 

do Mundo”, de Joseph M. Newman, “Um Dia no Circo”, de Edward Buzzell, com os Marxs, “Cantinflas no 

Circo”, de Miguel M. Delgado ou “O Rei do Circo”, de Joseph Pevney, com Jerry Lewis e Dean Martin, são 

apenas alguns exemplos. Além do já referido “Saltimbancos”, de Manuel Guimarães.     

 

2. LOLA MONTÊS 

 

Lola Montez, a protagonista do filme de Max Ophuls, tinha como nome de batismo Eliza Rosanna Gilbert. 

Nascida na Irlanda, em Grange, ao que se supõe a 17 de fevereiro de 1821, viria a falecer em Nova 

Iorque, a 17 de janeiro de 1861, depois de uma intensa vida de rebeldia, como bailarina exótica, cortesã 

e amante, entre muitos outros, de Franz Liszt e Luís I da Baviera, que a elevou à condição de Condessa 



de Landsfeld. Filha de um militar que levou consigo a família para a India, Eliza teve uma infância marcada 

desde logo pela irreverência: já na Escócia, com dezasseis anos foge de casa com um tenente, Thomas 

James, ligação que dura pouco tempo. Adota então o nome de Lola Montez, e estreia-se em Londres como 

“dançarina espanhola”. Persistente e convicta das suas pretensões torna lendária uma frase sua: 

“Whatever Lola wants, Lola gets” (O que Lola quer, Lola consegue). Para conseguir o que quer, utiliza 

todos os trunfos, tornando-se “cortesã”. O que significa o termo? Pois bem, cortesã, segundo as ideias do 

século XVI, e seguintes, era a forma de definir as amantes que procuravam ricos e poderosos, burgueses 

e nobres, que as punham por conta e as cumulavam de luxos, honrarias e bem-estar, em troca dos seus 

favores sexuais. Se o caso fosse referente a uma mulher do povo esta seria designada vulgarmente por 

puta. Mas Lola Montez era cortesã e entre amantes e benfeitores, contam-se os já referidos Franz Liszt e 

Luís I da Baviera, além de Alexandre Dumas, filho. É Liszt que a apresenta a George Sand, que a inclui 

num dos grupos intelectuais mais sofisticados da Europa do tempo.  

Durante uma visita a Munique, em 1846, é retratada por Stieler e cruza-se com Luís I da Baviera, que a 

toma rapidamente como amante.  A sua influência junto do rei tornaram-na numa figura proscrita pela 

sociedade, o que não impediu Luís da Baviera de a elevar à condição de condessa de Landsfeld, em 25 de 

Agosto de 1847, dia do aniversário de Lola Montez. Tal terá contribuído grandemente para a eclosão de 

revoltas, em 1848, que conduziram à desgraça de Luís, que abdicou, tendo a cortesã fugido para os 

Estados Unidos da América, onde regressou inicialmente à sua condição de bailarina e atriz, casando 

depois com Patrick Hull, e indo viver em Grass Valley, na Califórnia. O casamento volta a não durar muito, 

e Lola viaja até à Austrália (Victoria), onde faz fortuna a divertir os mineiros que nessa época andavam 

furiosamente a pesquisar ouro. É por essa altura que lança mais uma dança erótica, a dança da aranha 

(Spider Dance) no Teatro Real de Melbourne, levantando as pernas tão alto que a assistência podia 

constatar que ela não tinha nenhuma roupa por baixo. Obviamente que a reação é violenta e regressa a 

Nova Iorque, onde, em 30 de junho de 1860, é vítima de um acidente vascular cerebral, ficando 

parcialmente paralisada durante algum tempo. Vê-se na miséria e aproxima-se de Deus, passando dias 

junto de um sacerdote. Apanha uma pneumonia antes de morrer, poucos dias antes de fazer 40 anos. 

Está sepultada no Green-Wood Cemetery, em Nova Iorque. 

 

 
 

Esta é uma personagem apaixonante para biógrafos e ficcionistas e por isso não é de estanhar que tenham 

surgido ate hoje dezenas de obras literárias e inúmeros filmes para cinema e para televisão. O Rei Luís 

justificou mesmo o aparecimento de duas obras-primas, uma assinada por Visconti, em 1973, “Luís da 

Baviera”, com Helmut Berger, Romy Schneider e Trevor Howard, que, todavia, cobre apenas parte da vida 

do monarca e deixa de lado a sua ligação com Lola Montez. Mas “Ludwig, Requiem para um Rei Virgem”, 

de 1972, do alemão Hans-Jürgen Syberberg, tem Harry Baer como rei Luís, e Ingrid Caven no papel de 

Lola Montez. Ambos dois filmes excelentes, tal como a obra-prima absoluta de Max Ophuls, “Lola Montez”, 

onde a bailarina exótica ocupa o lugar de protagonista. 

Mas esta figura apaixonou cineastas de todas as épocas e de todas as latitudes. Logo em 1918, aparece 

um “Lola Montez”, a dançar em palcos de Madrid, e com outras invenções históricas, numa realização de 

Robert Heymann, com Alfred Abel, Leopoldine Konstantin e Helga Lassen. No ano seguinte, na Alemanha, 

Rudolf Walther-Fein dirige uma biografia romanceada, interpretada por Stars: Hans Albers, Ludwig Colani 

e Josef Commer.  

Ainda na Alemanha, em 1922, “Lola Montez, die Tänzerin des Königs”, de Willi Wolff, com Ellen Richter, 

Georg Alexander e Georg Baselt, regressa ao tema. 

Em Espanha, em 1944, “Lola Montes”, de Antonio Román, oferece numa versão das aventuras de Lola 

Montez, com Conchita Montenegro no papel principal, ao lado de Mariano Alcón e Joaquín Burgos. Em 

1962, na Austrália, “Lola Montez”, de Alan Burke, deve ser um título curioso pois documenta a estadia da 



bailarina da “dança da aranha”, na Austrália, entre 1855 e 1856, com um elenco constituído por Brigid 

Lenihan, Frank Wilson e John Rohan. 

Curiosamente, na década de 50, nos EUA, algumas séries de televisão, maioritariamente westerns, 

dedicam episódios a Lola Montez. A chegada da bailarina a São Francisco fica documentada num telefilme 

de Paul Henreid, com Richard Coogan, Carole Mathews e Paul Lambert. A série “Death Valley Days”, que 

se prolongou de 1952 até 1970, teve um episódio de 1955, dedicado à vida tumultuosa de Lola Montez. 

Com direcção de Stuart E. McGowan, e interpretação de Paula Morgan, Baynes Barron e Gabriel Curtiz. 

Uma outra série, “Tales of Wells Fargo” (1957–1962), oferece a Lola Montez um episódio que a cruza com 

índios e cowboys, com a assinatura de Earl Bellamy, e representada por Dale Robertson, Rita Moreno e 

Robert Anderson. 

Chega como exemplificação do fascínio do mito Lola Montez. Passemos ao belo filme de Max Ophuls, que 

um importante crítico de cinema, Andrew Sarris, declarou ser “o maior filme realizado até essa altura”. 

Sendo ou não sendo, essas opiniões nunca passam disso mesmo, opiniões, por isso discutíveis e falíveis, 

a verdade é que “Lola Montes” é um dos grandes títulos da História do Cinema, e um dos mais maltratados 

pelos produtores, aquando da sua estreia. Na verdade, os produtores acharam o filme um objeto 

“estranho”, e resolveram amputá-lo, esquartejá-lo, remontá-lo, para agradar ao público de 1955 que 

também ele se mostrara incomodado com a modernidade da obra, quando da sua estreia. Inicialmente, 

na versão de Max Ophuls, tinha 114 minutos, passou a 100, depois a 99, alteram a ordem, passando a 

uma visão cronológica da vida da popular cortesã, tudo isso em nome de um mercado que simplesmente 

não estava preparado para as novidades do cineasta, que aqui assinava a sua derradeira obra, em 

simultâneo a primeira a cores e em Cinemascope.  

Em 1969, Pierre Braunberger restaurou a versão original, que depois seria completada numa edição norte-

americana da Criterion.  

“Lola Montès” organiza-se de forma muito livre em relação aos factos que se conhecem, e trata a vida da 

protagonista como de um simples mito se tratasse. Tudo se passa no interior de um circo, comandado 

por um mestre de cerimónias (Peter Ustinov) que, de chicote na mão, conduzindo os números que a 

companhia apresenta e vai evocando aspetos, não cronológicos, da vida de Lola Montez. Esta é a presença 

constante na pista, como grande atração desse circo da vida (poderemos dizer, de alguma forma, que 

este circo é um pioneiro dos modernos programas de televisão, os “reality shows”, que vivem 

precisamente da exploração dos escândalos e das vidas expostas de quem pouco mais fez pela visibilidade 

do que precisamente essa exposição deliberada, sobretudo de uma sexualidade “escandalosa”).  

 

 
 

A multidão que esgota lotações e se agita nas bancadas a cada nova revelação escaldante, transforma 

Lola numa simples diversão de feira, como a mulher das barbas, o “homem elefante”, os irmãos siameses, 

e outras estravagâncias semelhantes.  

Mas o encadeado das cenas, o deslumbramento da cavalgada circense, o colorido voluptuoso, a 

originalidade de cada novo número, o ritmo trepidante de toda a narrativa, fazem deste título uma obra-

prima indiscutível da História do Cinema.  

O seu início é fulgurante, com Peter Ustinov comandando uma entrada em cena de dezenas e dezenas de 

artistas de circo que antecedem o aparecimento da estrela da companhia. Depois sucedem-se episódios, 



como o encontro com Franz Liszt (Will Quadflieg) ou o rei Ludwig I da Baviera (Anton Walbrook), passando 

pelo jovem estudante (Oskar Werner) que a conduz para fora da Baviera em revolta. Martine Carol, que 

encarna Lola Montez, tem a curiosidade de ver a sua vida pessoal de certa forma decalcar a da 

personalidade que interpreta, ainda que a medíocre bailarina “espanhola” não se compare com as 

qualidades da atriz francesa. Mas, a nível de escândalos amorosos, parece haver uma boa 

correspondência, e isso mesmo terá ajudado a atriz a compreender a figura que revive com alguma 

eficácia.   

Exuberante, barroca, frenética, apaixonante, “Lola Montez” é uma obra grandiosa, efervescente de 

criatividade, com uma direção artística e um guarda-roupa resplandecentes, uma banda sonora 

extraordinária, uma qualidade fotográfica notável. Uma obra-prima apaixonante, repete-se.  
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Laurent ("La vie extraordinaire de Lola Montès"), com diálogos 

adicionais de Jacques Natanson, Peter Ustinov (versão inglesa) 

e Franz Geiger (versão alemã); Produção: Albert Caraco, André 

Haguet, Anton Schelkopf; Música: Georges Auric; Fotografia 

(cor): Christian Matras; Montagem: Madeleine Gug, Jacqueline 

Sadoul, Adolf Schlyssleder; Design de produção: Jean 

d'Eaubonne; Decoração: Robert Christidès; Guarda-roupa: 

Georges Annenkov; Maquilhagem: Jean Lalaurette, Maguy 

Vernadet, Jules Chanteau, Georg Jauss, Charlotte Müller, Jonas 

Müller; Direcção de Produção: Ralph Baum, Karlheinz Först, 

Georg Markl, Paule Pastier, Helmut Ringelmann; Assistentes de 

realização: Tony Aboyantz, Marcel Ophüls, Ulrich Picard, Claude 

Pinoteau, Alain Jessua, Adolf Schlyssleder; Departamento de 

arte: Pierre Duquesne, Jacques Gut, Willy Schatz, Werner 

Wappler; Som: Hans Endrulat, Jean Nény, Antoine Petitjean; 

Companhias de produção: GAMMA-FILM Paris, Gamma Film, 

Florida Films, Union-Film; Intérpretes: Martine Carol (Lola 

Montes), Peter Ustinov (Dono do Circo), Anton Walbrook (Ludwig 
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