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UMA NOITE EM CASABLANCA (1946)
UM FILME DOS IRMÃOS MARX

Os irmãos Marx foram os mais loucos irmãos da história do 
cinema. Desde crianças tinham talento para a música e todos 
tocavam instrumentos. Tornaram-se atores e formaram um 
grupo de teatro com a mãe e a tia. Por um acaso fortuito, numa 
atuação em que as coisas saíram fora de controlo, Groucho teve 
umas tiradas espontâneas que fizeram o público rir imenso. A 
partir daí passaram a introduzir situações cómicas nos seus 
espetáculos da Broadway, o que lhes deu notoriedade. Passaram 
para o cinema na época em que o cinema deixou de ser mudo. 
Com a Paramount começou uma carreira de extraordinário 
sucesso, primeiro quatro irmãos, ficando depois apenas os três 
eternos: Groucho, Harpo e Chico. 
Em 1932 foram capa da Time. A sátira às instituições, à alta 
sociedade e à hipocrisia humana, com a direção e inteligência 
criativa de Groucho, a boa figura com sotaque italiano de Chico e 
o personagem mudo de Harpo usando buzinas de bicicleta, 
fizeram rir gerações.
São famosas as tiradas tremendas de Groucho, que no final dos 
anos 40, quando deixaram o cinema, foi apresentador de televisão 
e escritor de livro autobiográficos, como por exemplo 

Neste último grande filme que é a despedida dos irmãos Marx, o 
inacreditável gerente de um hotel em Casablanca vive na 
esperança de um adultério com uma hóspede, que está 
determinada a colaborar na sua morte… Um ritmo imparável. 
Por causa do título deste filme (e não só) foram ameaçados pela 
Warner Brothers por utilizarem o nome Casablanca do célebre 
clássico daqueles estúdios. A resposta de Groucho foi digna de 
nota: eles podiam ser Warner, mas quanto a Brothers, os Marx 
eram-no há muito mais tempo.
A ideia é ver não apenas este, mas todos os filmes dos irmãos 
Marx e recuperar toda a boa disposição, tão necessária.

Para mim a televisão é muito instrutiva. Quando alguém a liga vou à estante e pego num bom livro.                                                                                                                           

                                                                                                                                                       Groucho Marx

             

Se eu morrer brevemente
Não te peço lágrimas 
Nem rosas

Peço-te que vejas por mim
Todos os filmes dos Irmãos Marx
Ininterruptamente

                                         Levi Condinho

             

Memórias de um Pinga-Amor e Histórias Curtas e Grossas.


