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UMA NOITE NA ÓPERA 
Título original: A Night at the Opera 

Realização: Sam Wood e Edmund Goulding (EUA, 1935)  
 

1. UM HUMOR ANARQUISTA 

 

Se há um humor anarquizante, ele é o dos Irmãos Marx. Depois de passarem em galope por um qualquer 

cenário, depois de intervirem em qualquer situação, nada ficará como antes. O seu humor destrutivo é 

imparável, a sua palavra impiedosa (os Irmãos Marx no cinema só são possíveis depois da invenção do 

sonoro, dada a natureza do seu tipo de humor). Tenho muitos cómicos preferidos, de Charles Chaplin a 

Buster Keaton, de Totó a Jerry Lewis, mas os Irmãos Marx ocupam um lugar cimeiro nessas preferências. 

Nunca me canso de ver e rever as suas obras e de as usufruir como se de novidades se tratasse. Por isso, 

sem mais delongas, passemos a “Uma Noite na Ópera”, onde se reúnem alguns dos mais geniais gags da 

história do cinema.  

  
2. UMA NOITE NA ÓPERA 

Ainda não tinham terminado o seu contrato com a Paramount e já os Marx tinham um novo contrato, com 

a MGM, assinado por ordem de Irving Thalberg, aquele que terá sido o maior produtor norte-americano 

desta época e que deixou na Metro a marca da sua exigência de qualidade e rigor. De toda a forma, a 

visão de Thalbeg em relação ao humor dos Marx teve algumas consequências directas na formulação dos 

seus filmes seguintes.  

Nas cinco obras que a Paramount assegurou, duas das quais retiradas directamente de “vaudevilles”, os 

Irmãos Marx tinham sido deixados à solta, o seu humor é caótico, as histórias quase inexistentes, o filme 

avança com base em “números” quase desligados entre si, imperava uma anarquia saudável que 

transformava estes filmes em objectos únicos e incontroláveis. Com Thalberg, os Marx vão encaixar o seu 

humor numa estrutura especialmente concebida para os receber, é certo, mas que de alguma forma 

controla igualmente os seus movimentos. Há uma história, por muito ténue que seja, há um maior suporte 

a nível de elenco, para dar resposta aos Marx, há uma exigência de momentos sentimentais e musicais 

para criar oscilações na curva dramática do enredo. Tenta controlar-se o humor, por forma a este ser 

melhor assimilado pelo público, com pausas para descanso e áreas de relaxe, com números musicais de 



grande efeito. Procura-se sobretudo tornar os Marx personagens “simpáticas”, em oposição a vilões mais 

declarados, o que acaba por funcionar sempre. 

“A razão por que mudámos, no nosso humor, de anarquistas para semi-adoráveis, foi simplesmente uma 

questão de dinheiro. Nos nossos primeiros filmes éramos, como mencionou, hilariantemente cómicos, e 

deitávamos abaixo os valores e costumes sociais do nosso tempo, mas a cada novo filme as receitas de 

bilheteira desciam mais um bocado. 

 
Conta Groucho: “O nosso último filme anarquista (para utilizar a sua terminologia) foi “Duck Soup”. A 

seguir, assinámos com Irving Thalberg, que nos disse: “É claro que quero que continuem a ser cómicos, 

mas se, algures no guião, calhar ajudarem alguém, o público gostará mais de vocês e os vossos filmes 

serão financeiramente melhor sucedidos.” “Duck Soup” facturou 1 250 000 dólares, enquanto” A Night at 

the Opera”, o nosso primeiro filme para Thalberg (realizado sob o signo da afabilidade), rendeu quase 5 

000 000 dólares. Em conclusão, o nosso público não nos deixou cair. Nós é que o deixámos cair a ele. Os 

filmes tornaram-se simplesmente demasiado duros de fazer, fisicamente e decidimos retirar-nos para 

pastagens mais verdes e confortáveis.” Assim escreveu Groucho Marx, em resposta a uma crítica de Al 

Capp, NBC Estúdios Sunset Vine, Hollywood, num texto aparecido no “Los Angeles Mirror”, de 15 de 

Fevereiro de 1961, e reproduzido em “Histórias Curtas e Grossas”. O primeiro filme a beneficiar deste 

tratamento foi “Uma Noite na Ópera”, um dos títulos de nobreza de Irving Thalberg, ao lado “Mutiny on 

the Bounty” (1935), “China Seas” (1935), “San Francisco” (1936), ou “Romeo and Juliet” (1936).  

Falemos então de “Uma Noite na Ópera”, uma realização de Sam Wood (e Edmund Goulding, este não 

creditado), com argumento de James Kevin McGuinness (história), George S. Kaufman, Morrie Ryskind, 

Al Boasberg (diálogos), Arthur Freed, Ned Washington (letra das músicas) e a colaboração (igualmente 

não creditada) de Buster Keaton. 

Em Itália, numa das mais prestigiadas salas de ópera, prepara-se a temporada com o apoio da filantrópica 

Mrs. Claypool (Margaret Dumont, a quem muitos chamam, com alguma razão o quinto Marx), que está 

disposta a funcionar como mecenas, ofertando mil dólares por cada representação do emproado e 

vingativo tenor Rudolpho Lassparri (Walter Woolf King). Otis B. Driftwood (Groucho Marx), Fiorello (Chico 

Marx) e Tomasso (Harpo Marx) andam por ali com funções diversas, mas atentos às malfeitorias de 

Lassparri, que pretende “prender” a si Rosa Castaldi (Kitty Carlisle), com a possibilidade de ser ela a sua 

“partenaire” na digressão à América, em detrimento do galã de serviço, Ricardo Baroni (Allan Jones). 

Acontece que o par amoroso está protegido pela presença dos Irmãos Marx, que tudo fazem para derrubar 

a prepotência do tiranete operático. No final, triunfam os puros de coração, ainda que pelos processos 

mais ínvios. Mas os Marx nunca se intimidaram com o politicamente correcto para desmascarar o que há 

a desmascarar. Eles não têm pejo de utilizar o ilegal para combater a fraude.  

Os três Marx estão já dentro do navio que parte da Europa para a América. Groucho vê os marinheiros 

arredarem a escada que liga o navio ao cais e pergunta: "Acha que ainda tenho tempo de ir pagar a minha 

conta ao hotel?" "Não", respondem-lhe. "Ainda bem!" 

Groucho, a bordo do paquete, depois de ter pedido para si um lauto jantar que daria para dez pessoas, 

pergunta ao empregado: "Está autorizado a receber gorjetas?" "Sim, estou" "Tem duas notas de dois 



dólares?" "Tenho sim senhor!" "Bem, então não precisa dos 10 cêntimos que lhe podia dar". Groucho, 

ainda, num jantar dado em honra de três aviadores famosos, dirige-se a uma senhora: "Dança a Rumba?" 

"Danço!" "Então, vá dançar!" Este é o tipo de humor que os filmes dos Marx continuam a oferecer na 

MGM. Por esse lado, nada foi adocicado.  

Convém dizer que "Uma Noite na Ópera" data de 1935, que Ionesco vem ainda longe e que o teatro do 

absurdo, se lançara já as suas raízes, ainda não encontrara ninguém que se lembrasse de assim o chamar. 

No cinema, contudo, os irmãos Marx inventavam um tipo de comédia destruidora, perfeitamente louca, 

anárquica, construída, paradoxalmente, na base da lógica. Sim, porque tudo o que acontece em “Uma 

Noite na Ópera” não apresenta contestação possível no campo da lógica. A não ser, claro, o facto de esta 

ser assumida a todos os níveis, levada até ao extremo dos extremos. Aí, a lógica degrada-se num sem-

sentido aparente (o “non-sense”), que permite, destruindo, reencontrar o valor das palavras e dos actos. 

Esse papel purificador foi desempenhado por Chico, Groucho  e Harpo de forma magistral, em quase toda 

a sua obra cinematográfica, que preenche a década de 30.  

Em “Uma Noite na Ópera”, como em toda a obra dos Marx, assistimos a essa degradação das convenções 

por duas vias igualmente importantes e significativas: uma via verbal (que se fica devendo essencialmente 

à verve de Groucho, que tudo deteriora: um exemplo, o contrato firmado entre Groucho e Chico, ambos 

não sabendo ler e camuflando essa deficiência com a supressão progressiva das alíneas do contrato) e 

uma via, digamos, "física" (isto é, destruindo os objectos, quer pelo uso anormal que deles fazem, quer 

ainda pela sua simples aniquilação material). 

O humor dos irmãos Marx cota-se assim entre as mais importantes conquistas do cinema de todos os 

tempos, não só do cinema como de toda a forma anti-convencional do comportamento humano. Os 

surrealistas saudaram neles a agressividade crítica que não olha a meios para atingir os fins, e os fins 

para eles eram sempre claros, definidos e concretos: arrasar pelos alicerces as convenções de uma 

sociedade anquilosada e moribunda, assente em injustiças e prepotências. A sua passagem pelos filmes 

que interpretaram fica sempre assinalada por um cortejo inumerável de actos de verdadeiro terrorismo 

intelectual.  

Senão, atente-se, como exemplo, nas sequências finais deste “Uma Noite na Ópera” onde, em alguns 

minutos geniais, três actores voltam literalmente do avesso toda a arquitectura de um espectáculo cénico, 

despindo-o de uma carpintaria inerte, insuflando-lhe novas energias, revigorando-o. Mas, para tanto, para 

que uma nova ópera pudesse existir, os três Marx reviraram por inteiro a antiga estrutura. Destruíram os 

cenários, despiram os actores, apagaram as luzes, lutaram contra a polícia que os queria prender, fugiram 

dos empresários, dos detectives, raptaram o tenor "canalha" e no seu lugar colocaram aquele a quem 

davam o seu aplauso (e que viria a saber-se, depois, ser aquele que o público preferia). Esta inversão 

total de valores, esta adesão incondicional ao anti-conformismo era uma das maiores qualidades do 

cómico admirável desses três actores (et pour cause!, hoje clássicos!) que foram os irmãos Marx. A outra 

qualidade não menos admirável era o talento multifacetado, deslumbrante de subtileza e de graça (que 

por vezes roçava a grosseria, e quase sempre a provocação, como no caso de Groucho e das suas 

declarações amorosas). 

“Uma Noite na Ópera” foi um tremendo sucesso de público e de crítica e é hoje considerado o melhor 

filme dos Marx por uma boa parte dos estudiosos da sua obra (a outra parte prefere, como já vimos, 

“Duck Soup”, correspondendo cada uma delas a uma linha orientadora do seu cinema, uma mais 

anarquizante, outra mais assimilada ao cinema “mainstream”.  

Há algumas cenas inesquecíveis: Mrs. Claypool (Margaret Dumont) espera num restaurante de Milão pela 

chegada de Otis B. Driftwood (Groucho Marx) que a convidara para jantar. Quando o descobre, sentado 

numa mesa atrás de si, na companhia de uma bela jovem, fica desesperada e protesta: “Estou aqui à sua 

espera desde as sete” “Sim, responde Otis B. Driftwood, mas quando convido alguém para jantar é para 

a ter à minha frente, e não nas costas. É o preço que deve pagar.”  

Sai da mesa onde acabara de jantar, pega na conta, proclama bem alto: “9.40 dólares? Isto é um ultraje! 

Se fosse a si não pagava!” E deixa a jovem sozinha, com a conta para pagar. 

Entretanto, Mrs. Claypool queixa-se por ter contratado Mr. Driftwood, há três meses, para a apresentar à 

sociedade italiana, e nada ter sucedido, entretanto. A não ser gastar um avultado salário. Mas Driftwood 

afiança, entre outras coisas, que a ama, ao que Mrs. Claypool responde que desconfia, depois de “o ver 

a jantar com aquela mulher.” 

Driftwood: Aquela mulher? Sabe porque estava com ela? Ela faz-me lembrar de si. Os seus olhos, o seu 

pescoço, os seus lábios, tudo nela me faz lembrar de si. Excepto você.” 

De partida para a América, com destino à New York Opera Company, segue a troupe toda, com alguns 

clandestinos pelo meio. Entretanto, Driftwood contrata um tenor, por 10 dólares a noite, mas quer 10% 

de percentagem pelo acordo, e Fiorello pede outro tanto como agente. Ficam 8 dólares, donde o cantor 

vai retirar 5 para mandar para a mãe.  

Driftwood: Fica com 3 dólares para ele.  

Fiorello: Pode viver em Nova Iorque com 3 dólares? 

Driftwood: Como um príncipe. Se não comer, vive como um príncipe. Claro que desses 3 dólares ainda 

tem de retirar o imposto de lucro… e o imposto federal, o imposto do Estado, o imposto da cidade, o 

imposto de rua… Se não cantar muitas vezes, acho que se safa. 



 

Uma das cenas mais célebres desta obra é a do “Classic Contract”, quando Driftwood estende uma cópia 

do contrato do tenor a Fiorello, este informa-o que não pode ler e Driftwood irá lê-lo pelos dois:  

 
Driftwood: All right, fine. Now here are the contracts. You just put his name at the top and you sign at 

the bottom. There's no need of you reading that because these are duplicates. 

Fiorello: Yeah, they's a duplicates. 

Driftwood: I say they're duplicates. 

Fiorello: Why sure they's a duplicates... 

Driftwood: Don't you know what duplicates are? 

Fiorello: Sure. There's five kids up in Canada. 

Driftwood: Well, I wouldn't know about that. I haven't been to Canada in years. Well go ahead and read 

it. 

Fiorello: What does it say? 

Driftwood: Well, go on and read it! 

Fiorello: You read it. 

Driftwood: All right, I'll read it to you. Can you hear? 

Fiorello: I haven't heard anything yet. Did you say anything? 

Driftwood: Well, I haven't said anything worth hearing. 

Fiorello: Well, that's-a why I didn't hear anything. 

Driftwood: Well, that's why I didn't say anything. 

Fiorello: Can you read it? 

Driftwood: I can read but I can't see it. I don't seem to have it in focus here. If my arms were a little 

longer, I could read it. You haven't got a baboon in your pocket, have ya? Here, here, here we are. Now 

I've got it. Now pay particular attention to this first clause because it's most important. It says the, uh, 

"The party of the first part shall be known in this contract as the party of the first part." How do you like 

that? That's pretty neat, eh?... 

Fiorello: No, it's no good. 

Driftwood: What's the matter with it?  

Fiorello: I dunno. Let's hear it again. 

Driftwood: It says the, uh, "The party of the first part shall be known in this contract as the party of the 

first part." 

Fiorello: (fazendo pausa) That sounds a little better this time.  

Driftwood: Well, it grows on ya. Would you like to hear it once more?  

Fiorello: Uh, just the first part. 

Driftwood: Whaddaya mean? The...the party of the first part? 

Fiorello: No, the first part of the party of the first part. 

Driftwood: All right. It says the, uh, "The first part of the party of the first part shall be known in this 

contract as the first part of the party of the first part shall be known in this contract" - Look, why should 

we quarrel about a thing like this? We'll take it right out, eh? 

Fiorello: Yeah, ha, it's-a too long, anyhow. (cortam tiras ao contrato) Now, what do we got left? 



Driftwood: Well, I got about a foot and a half. Now, it says, uh, "The party of the second part shall be 

known in this contract as the party of the second part." 

Fiorello: Well, I don't know about that... 

Driftwood: Now what's the matter? 

Fiorello: I no like-a the second party, either. 

Driftwood: Well, you shoulda come to the first party. We didn't get home 'til around four in the morning...I 

was blind for three days! 

Fiorello: Hey, look, why can't-a the first part of the second party be the second part of the first party? 

Then-a you got something. 

Driftwood: Well, look, uh, rather than go through all that again, whaddaya say? 

Fiorello: Fine. (mais um corte no contrato). 

Driftwood: Now, uh, now I've got something you're bound to like. You'll be crazy about it. 

Fiorello: No, I don't like it. 

Driftwood: You don't like what? 

Fiorello: Whatever it is. I don't like it.  

Driftwood: Well, don't let's break up an old friendship over a thing like that. Ready?... 

Fiorello: OK. (outra parte do contrato é cortada). Now the next part, I don't think you're gonna like. 

Driftwood: Well, your word's good enough for me. (mais um corte). Now then, is my word good enough 

for you? 

Fiorello: I should say not. 

Driftwood: Well, that takes out two more clauses. (dois cortes). Now, "The party of the eighth part..." 

Fiorello: No, that's-a no good. (Rasgando) No. 

Driftwood: "The party of the ninth part..." 

Fiorello: No, that's-a no good too. (Rasgando de novo, ficando apenas duas tirinhas de papel) Hey, how 

is it my contract is skinnier than yours? 

Driftwood: Well, I don't know. You musta been out on a tear last night. But anyhow we're all set now, 

aren't we? 

Fiorello: Oh sure. 

Driftwood: (oferece a caneta a Fiorello para este assinar) Now just, uh, just you put your name right down 

there and then the deal is, is, uh, legal. 

Fiorello: I forgot to tell you. I can't write. 

Driftwood: (imperturbável) Well, that's all right, there's no ink in the pen anyhow. But listen, it's a 

contract, isn't it? 

Fiorello: Oh sure. 

Driftwood: We got a contract... 

Fiorello: You bet. 

Driftwood: ...no matter how small it is. 

Fiorello: Hey, wait, wait. What does this say here? This thing here. 

Driftwood: Oh, that? Oh, that's the usual clause. That's in every contract. That just says uh, it says uh, 

"If any of the parties participating in this contract is shown not to be in their right mind, the entire 

agreement is automatically nullified." 

Fiorello: Well, I dunno. 

Driftwood: It's all right, that's, that's in every contract. That's, that's what they call a 'sanity clause.'  

Fiorello: Ha, Ha, Ha. Ha. Ha. You can't fool me. There ain't no Sanity Clause! 

Driftwood: Well, you win the white carnation. 

Fiorello: I give this to the cows.  

 

Outras das sequências mais famosas de “Uma Noite na Ópera”, e de toda a história da comédia 

cinematográfica, é a que se passa na minúscula cabine nº 58, onde se instala Driftwood, sequência essa 

que contou na sua conceção com a colaboração de Buster Keaton, na altura escritor de “gags” na MGM. 

Driftwood chega, empurrado por dois empregados do navio, sentado sobre um malão que quase não 

consegue entrar no minúsculo cubículo da cabine 58. Dentro do malão viajam, clandestinos, Fiorello, 

Tomasso e Ricardo Baroni. Tomasso dorme no interior de uma das gavetas. “Não o acorde, que tem 

insónias.” Driftwood espera a visita de Mrs. Claypool e, por isso, quer ficar só. Mas não o consegue, apesar 

da promessa de Fiorello de que “ninguém diria nada”. 

Há que alimentar toda essa gente, esfomeada, e Driftwood chama o “room service” do paquete, para 

encomendar o jantar:  

Driftwood: I say Stew... 

Steward: Yes, sir. 

Driftwood: What have we got for dinner? 

Steward: Anything you like, sir. You might have some tomato juice, orange juice, grape juice, pineapple 

juice... 

Driftwood: Hey - turn off the juice before I get electrocuted. All right, let me have one of each. And, uh, 

two fried eggs, two poached eggs, two scrambled eggs, and two medium-boiled eggs. 



Fiorello (pedindo através da porta): And two hard-boiled eggs. 

Driftwood: And two hard-boiled eggs. 

Tomasso (assinalando o pedido de outro ovo, com a buzina): HONK! 

Driftwood: Make that three hard-boiled eggs...and, uh, some roast beef: rare, medium, well-done, and 

overdone. 

Fiorello (repete o pedido): And two hard-boiled eggs. 

Driftwood: And two hard-boiled eggs. 

Tomasso: HONK (assinalando o pedido de outro ovo)! 

Driftwood: Make that three hard-boiled eggs....and, uh, eight pieces of French pastry. 

Fiorello (repete o pedido): And two hard-boiled eggs. 

Driftwood: And two hard-boiled eggs. 

Tomasso: HONK! 

Driftwood: Make that three hard-boiled eggs. 

Tomasso: HONK! (uma pequena buzinadela) 

Driftwood: And one duck egg. Uh, have you got any stewed prunes? 

Steward: Yes, sir. 

Driftwood: Well, give 'em some black coffee, that'll sober 'em up! 

Fiorello (repetino o pedido, pela quarta vez): And two hard-boiled eggs. 

Driftwood: And two hard-boiled eggs. 

Driftwood volta para dentro da cabine: “Se este empregado for surdo e mudo, nunca ninguém saberá que 

vocês estão aqui.” 

 

Driftwood, Fiorello, Riccardo e Tomasso (sempre a dormir) ocupam a acanhada cabine. Mas eis que tocam 

à porta duas criadas de quarto, para tratarem de arrumar o interior da cabine. Driftwood: "Come on in, 

girls, and leave all hope behind." A seguir surge uma manicure, a quem Driftwood pede “para cortar as 

unhas curtas” (para assim, não ocuparem muito espaço!). Entra um canalizador, e a seguir uma jovem 

que procura pela Tia Minnie e pede para usar o telefone. Driftwood: "Pode entrar e procurar por aí, se 

quiser. Se não a encontrar, talvez encontre alguém que lhe sirva." Entra uma mulher da limpeza, 

determinada, a mastigar pastilha elástica, que vem passar a esfregona. (“Precisamente a mulher de quem 

eu andava à procura. Entre, entre. Tem de começar pelo tecto. É o único sítio livre. E diga aí à Tia Minnie 

que mande um quarto maior, está bem?) Finalmente, em caravana, surgem vários empregados trazendo 

tabuleiros com o jantar e dúzias de ovos. Entram todos e a câmara coloca-se do lado de fora da cabine, 

esperando a chegada de Mrs. Claypool que, ao abrir a porta, precipita no corredor com dúzia e meia de 

enlatadas personagens. 

Finalmente, na impossibilidade de referir todos os momentos de humor e de grande espetáculo, saliente-

se ainda o belíssimo número musical, a bordo do transatlântico, depois de ter dado ao grupo um novo 

ataque de fome, que o leva a invadir o convés e a misturar-se com os demais hóspedes, onde abundava 

a comida italiana. Riccardo vai cantar "Cosi-Cosa", seguindo-se um solo de piano de Fiorello, com Tomasso 

preparando-se para ficar com o piano, transformá-lo numa harpa e introduzir de novo o tema "Alone."  

 
UMA NOITE NA ÓPERA  
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