
 
 

FORUM MUNICIPAL LUÍSA TODI – SETÚBAL, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE AGOSTO, DE 2022 - 21H00 

MASTERCLASS: FILMES QUE EU AMO – (entrada livre) 
 

MINHA LINDA LADY 
Título original: My Fair Lady 

Realização: George Cukor (EUA, 1964)  

 
 

1. UMA ESTREIA DE GALA NO MONUMENTAL 

 

As modas vão mudando com os anos. Os costumes também. Não há nada de mais humano do que a 

insatisfação. Nunca se estar satisfeito com o que se tem, aspirar sempre a algo mais, ou mesmo a algo 

totalmente diferente, quando não contrário. Depois há provérbios que ilustram esta máxima, desde a 

galinha da vizinha é sempre melhor que a minha… 

Quando eu era estudante universitário, nos anos 60, período de grande contestação social e política, tudo 

servia para pôr em causa a burguesia acomodada, como se nós todos não fossemos lídimos 

representantes dessa burguesia. Havia razões para assim nos comportarmos, é óbvio.  

Uma das questões então muito debatidas, era o facto de os espectadores de cinema se apinocarem todos, 

com o seu melhor fatinho de cerimónia para se irem “mostrar” nas estreias, e mesmo nas noites dos dias 

de semana. Protestávamos ainda pelo uso de intervalos, que cortavam a lógica das obras exibidas, e que 

outra coisa não era senão uma forma de permitirem “o desfile das elegâncias”. As conveniências da 

exploração intensiva das salas, com horários cada vez mais apertados, e sessões umas atrás das outras, 

acabaram com os intervalos. Que alívio! Alívio? Não. Agora o que se lamenta é precisamente a falta de 

intervalos e a ausência de tempo para as pessoas se encontrarem, darem dois dedos de conversa 

enquanto tomam um café (já não fumam o cigarro da ordem, claro!), etc. Lamenta-se também a forma 

verdadeiramente informal como se vai ao cinema, dessacralizando uma cerimónia que outrora era mais 

prestigiada. O curioso é que são os mesmos que outrora pensavam de uma maneira e agora refletem de 

outra. Incongruência? Nem por isso. Os tempos mudaram e, com eles, a posição perante certos 

acontecimentos ou costumes.  

Tudo isso a propósito de uma recordação que a 

revisão de “My Fair Lady”, na minha sala de estar, 

no ecrã da televisão, me convocou. Precisamente 

da noite de estreia desta belíssima obra de 

George Cukor, a 4 de dezembro de 1964, na sala 

de Cinema Monumental. Esta sala, que geminava 

com uma outra, esta de teatro, ambas no 

majestoso edifício da praça do Saldanha, em 

Lisboa, era magnífica, com uma espaçosa plateia, 

balcão e segundo balcão, vastos halls, uma 

decoração de bom gosto e normalmente muito 

boa projeção e som. Era um regalo ir ao 

Monumental, como o era igualmente frequentar o 

Tivoli, o São Jorge, o Império e outras 

importantes “catedrais” de um novo culto que se 

foram erguendo na capital e mesmo noutras 

cidades portuguesas. O Monumental inaugurou 

mesmo o conceito de cineteatro, que depois se 

expandiu pela província. O edifício Monumental 

era isso mesmo: monumental, ocupando quase 

um quarteirão. Inaugurado a 14 de novembro de 1951, tendo sido idealizado desde 1944 pelo Arq. Raul 

Rodrigues Lima (que anteriormente já assinara a arquitetura Cinema Cinearte, inaugurado em 1940) esta 

sala responda às exigências desse período, com as salas de cinema a serem ameaçadas pelo aparecimento 

maciço da televisão. Idealizaram-se então salas enormes, com ecrãs “monumentais” que não poderiam 

ter qualquer tipo de comparação com os ecrãs das TVs, para assim se projetarem filmes com nova 

tecnologia, VistaVision, Cinemascope, Technirama, 70 milímetros, Todd AO e outras mais.  



 

 
 

Este empreendimento, que na altura foi anunciado como sem paralelo, era propriedade da Sociedade 

Administradora de Cinemas, Lda, dirigida pelo major Horácio Pimentel. Para os espectadores de hoje, as 

lotações das salas de cinema e teatro do Monumental atingem números impensáveis. O cinema podia 

albergar 2710 espectadores e o teatro dispunha de 1182 lugares. 

Para a sua inauguração foi escolhido um filme de Jacques Tourneur, “O Facho e a Flecha”, com Burt 

Lancaster. Tive a sorte de ter assistido a este acontecimento, muito concorrido por altas individualidades 

do governo de então (certamente muito curiosas sobre o título da obra em questão).  

 

Hoje, numa cidade como Lisboa, não há 

praticamente cinemas com porta para a rua, quanto 

mais a ocuparem um quarteirão. Os espectadores 

de cinema assemelham-se agora a cristãos 

refugiados nas catacumbas dos centros comerciais, 

integrando um culto de certo secretismo. Como vão 

longe os tempos em que lutávamos pela abolição 

dos intervalos! Como foi inesquecível a estreia de 

“My Fair Lady” na sala do Monumental. A multidão 

a assistir, as luzes a descerem lentamente, a 

escuridão a ganhar espaço, os lindíssimos 

cortinados dourados a correr, o ecrã a desvendar-

se, a música a subir de tom, o silêncio a estabelecer-

se. Uma liturgia a iniciar-se. Dadas as 

características técnicas da sala, por ali passaram 

grandes superproduções como “A Guerra das 

Estrelas”, “West Side Story”, “2001-Uma Odisseia no 

Espaço”, “Ben-Hur”, “El Cid”, ali vi “Hondo”, um western de John Farrow, com John Wayne, em 3D. Tudo 

isto sem pipocas. Não contando que mais tarde surgiria em anexo uma sala estúdio, o “Satélite”, onde se 

descobriram muitos bons filmes. Já agora, foi ainda na sala do Cinema Monumental que colaborei com o 

saudoso Artur Ramos na organização das “Quinzenas do Bom Cinema”, onde se apresentavam, três vezes 

por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 18 horas, grandes clássicos, agrupados 

quinzenalmente segundo temas, atores, realizadores. Com um sucesso que hoje nos pareceria 

“impossível”.  

 

(se quiserem saber mais sobre o Monumental e outras salas de cinema de Lisboa, sempre podem consultar 

a internet, onde existem vários blogues com informações detalhadas, nomeadamente o muito bem 

documentado, inclusive fotograficamente, “Lisboa de Antigamente”, 

http://lisboadeantigamente.blogspot.com/2015/06/cine-teatro-monumental.html, ou então “Restos de 

Colecção”, http://restosdecoleccao.blogspot.com/2013/07/cinema-teatro-monumental.html).   

 

 

http://lisboadeantigamente.blogspot.com/2015/06/cine-teatro-monumental.html
http://restosdecoleccao.blogspot.com/2013/07/cinema-teatro-monumental.html


2. MY FAIR LADY 

 

 
"My Fair Lady" é uma das grandes referências do musical norte-americano, quer seja recordado como 

produção teatral da Broadway, quer como superprodução cinematográfica. Adaptação de "Pygmalion", 

uma das mais célebres peças teatrais de George Bernard Shaw, "My Fair Lady" teve como autores o 

argumentista e letrista Alan Jay Lerner e o compositor Frederick Loewe, uma das duplas mais criativas e 

de melhores resultados em toda a história do musical norte americano. Basta recordar as suas 

colaborações decisivas em êxitos como "Brigadoon", "Gigi", "Camelot", e ainda a contribuição de Lerner 

em "An American in Paris" (com música de Gershwin), "Paint Your Wagon" (com música de André Previn) 

ou "On a Clear Day You Can See Forever" (com música de Buton Lane). 

"My Fair Lady" acompanha a educação de Eliza Doolittle, uma florista londrina de origem humilde e forte 

pronuncia "cockney". Será o professor de fonética, Henry Higgins, quem aposta que será capaz de a 

transformar numa verdadeira "lady", uma senhora que ninguém conseguirá distinguir de princesas e 

aristocratas de fina água.  

A peça de Bernard Shaw - e as suas consequentes adaptações musicais - mostra como se pode 

transformar uma pessoa, apresentando, aliás, as duas vertentes de um mesmo e complexo problema: 

por um lado, há a certeza de que o hábito não faz o monge, e que a condição social de um recém-nascido 

não o poderá marcar para toda a vida; por outro lado, há que registar igualmente o perigo de moldar as 

pessoas segundo a vontade e convicções alheias, de quem por exemplo detém o poder de as educar e 

que as poderá manipular a seu belo prazer, sem ter em conta o querer de quem se "educa". A obra de 

Shaw criou mesmo o termo que caracteriza essa violência pedagógica, pondo a circular o conceito de 

"pigmalionismo". 

"My Fair Lady" teve a sua estreia na Broadway a 15 de março de 1956 e cumpriu, nessa sua primeira 

versão musical, uma das mais longas carreiras de sempre, com 2.717 representações, novo "record" por 

essa altura. A produção cénica era de Herman Levin, e a estreia verificou-se no Mark Hellinger Theatre. 

A encenação foi entregue a Moss Hart, a coreografia a Hanya Holm, o guarda roupa ao brilhante Cecil 

Beaton.  

O elenco original contava com Rex Harrison (Prof. Henry Higgins), Julie Andrews (Eliza Doolittle), Stanley 

Holloway (Alfred P. Doolittle), Robert Coote (Coronel Pickering), Cathleen Nesbitt (Mrs. Pearce), John 

Michael King e Viola Roache. Dois anos depois, o megassucesso estreava-se em Londres, no Drury Lane 

Theatre, com igual relevo, o mesmo acontecendo em dezenas de outros países, inclusive em versões 

traduzidas para japonês ou hebraico. 

Só em 1964, a Warner Bros. lança a produção cinematográfica que adaptava a comédia musical, com 

direcção de George Cukor, um cineasta particularmente brilhante no desenho de retratos femininos. Jack 

Warner acompanhou de perto toda a operação e foi mesmo da sua responsabilidade a troca de Julie 

Andrews por Audrey Hepburn (que não cantaria as árias, sendo dobrada por Marni Nixon), com a 

justificação de Julie Andrews não ser suficientemente conhecida como atriz nos meios cinematográficos.  

Afinal, na cerimónia da atribuição dos Oscars de 64, Julie Andrews seria a eleita (pelo seu trabalho em 

"Mary Poppins", igualmente de 1964), enquanto Audrey Hepburn não conseguiria sequer a "nomeação", 

precisamente pelo facto de não ter sido ela a cantar os momentos musicais.  

Voltando ao filme, o presidente da Warner Bros. chegou também a propor a substituição de Rex Harrison 

por Cary Grant e a de Stanley Holloway por James Cagney, o que felizmente se não verificaria, pois tanto 

Harrison como Holloway têm dois desempenhos memoráveis. O mesmo se poderá, aliás, dizer de Audrey 

Hepburn, que, apesar de não cantar, é notável na composição da figura de Eliza Doolittle.  



Diz quem viu a versão teatral e a versão cinematográfica, que Julie Andrews era mais convincente na 

primeira parte da obra (enquanto florista cockney) e Audrey Hepburn se sentia muito mais à vontade na 

segunda metade (veja-se a sua fabulosa aparição na sequência das corridas de Ascot).  

O elenco da versão cinematográfica contava ainda com um notável Wilfrid Hyde White (na figura do 

coronel Pickering), e também com a participação de Gladys Cooper, Theodore Bikel, Isobel Elson, Mona 

Washbourne, Walter Burke e Jeremy Brett, também ele dobrado nas sequências musicais. A direção de 

fotografia foi entregue a um mestre, Harry Stradling, a coreografia era da responsabilidade de Hermes 

Pan, a montagem de Willaim Ziegler, o som de George R. Groves, a direção artística de Gene Allen e Cecil 

Beaton e o guarda roupa também de Cecil Beaton.  

O filme haveria de conquistar 8 Oscars, entre eles o de melhor filme, melhor realizador, melhor ator, para 

lá da melhor fotografia, melhor direção artística e melhor guarda roupa, melhor som e melhor adaptação 

musical (da autoria de André Previn). George Cuckor e Cecil Beaton foram os grandes triunfadores. 

Para os entusiastas do musical existem registos de "My Fair Lady" em CD, tanto da versão teatral original, 

como da versão cinematográfica. Mas há uma outra versão inesquecível, que é justo referir. Uma gravação 

inglesa de 1987, com Kiri Te Kanawa, Jeremy Irons, John Gielgud, Warren Mitchell, Jerry Hadley, a London 

Symphony Orchestra dirigida por John Maucery. Uma versão que, além do talento dos intérpretes, e dessa 

fabulosa Kiri Te Kanawa, uma das minhas cantoras líricas preferidas, recupera excertos da obra original, 

que foram sendo deixados pelo caminho nas outras versões (1).  

"My Fair Lady" é um dos exemplos máximos da arte do musical, assinando uma reunião de talentos que 

conseguem afirmar a elegância e o bom gosto, a inteligência e a lucidez, a criatividade e a alegria de 

viver, enfim, a euforia do grande espetáculo. 

 

(1) Alguns momentos musicais de "My Fair Lady" tornaram-se popularíssimos: "Why can't the English?", 

"Wouldn't it be loverly", "With a little bit of luck", " I'm an ordinary man", "Just you wait", "The Rain in 

Spain", "I could have danced all night", "Ascot Gavotte", "On the street where you live", "The Embassy 

Waltz", "You did it", "Show me", "Get me to the chutch on time", "A Hymn to Him", "Without you" ou "I've 

grown accustomed to her face". 

 

MINHA LINDA LADY  

Título original: My Fair Lady  

Realização: George Cukor (EUA, 1964); Argumento: Alan Jay Lerner, segundo 

peça teatral de George Bernard Shaw; Produção: Jack L. Warner; Música: André 

Previn (e Frederick Loewe); Fotografia (cor): Harry Stradling Sr.; Montagem: 

William H. Ziegler; Design de produção: Cecil Beaton, Gene Allen; Direcção 

artística: Gene Allen, Cecil Beaton, Malcolm C. Bert; Decoração: George James 

Hopkins; Guarda-roupa: Cecil Beaton, Michael Neuwirth; Maquilhagem: Gordon 

Bau, Jean Burt Reilly; Direcção de Produção: Sergei Petschnikoff, Rudi Fehr; 

Assistente de realização: David S. Hall; Casting: Robert Lennard; Coreografia: 

Hermes Pan; Departamento de arte: Cecil Beaton, Bill Gold; Som: Francis J. 

Scheid, Murray Spivack, George Groves; Companhias de produção:Warner Bros.; 

Intérpretes: Audrey Hepburn (Eliza Doolittle), Rex Harrison (Professor Henry 

Higgins), Stanley Holloway (Alfred P. Doolittle), Wilfrid Hyde-White (Coronel Hugh Pickering), Gladys 

Cooper (Mrs. Higgins), Jeremy Brett (Freddy Eynsford-Hill), Theodore Bikel (Zoltan Karpathy), Mona 

Washbourne (Mrs. Pearce), Isobel Elsom (Mrs. Eynsford-Hill), John Holland (Butler), Elizabeth Aimers, 

Helen Albrecht, John Alderson, Mary Alexander, LaWana Backer, Walter Bacon, Al Bain, Frank Baker, Lois 

Battle, Brittania Beatey, William Beckley, Marjorie Bennett, Oscar Beregi Jr., Betty Blythe, Diana Bourbon, 

Walter Burke, Henry Daniell, Brendan Dillon, Kai Farelli, Jack Greening, Beatrice Grenough,  Lillian Kemble-

Cooper,  Alma Lawton, William Linkie, Rico Lopez, Moyna MacGill, Eric Martin, Marlene Morrow, Patrick 

O'Moore, Olive Reeves-Smith, Dinah Anne Rogers, Baroness Rothschild,  Miriam Schiller, Bert Stevens, 

James Wood, etc. Duração: 170 minutos; Distribuição em Portugal: Warner Bros.; Classificação etária: 

M/ 12 anos; Data de estreia em Portugal: 4 de dezembro de 1964.  
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