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Jorge Silva Melo fundou em 1995 os Artistas Unidos, de que é 
diretor artístico.

Nuno Lopes estreou ‑se como ator profissional em 1997, com 
a peça Sete Infantes no Teatro da Cornucópia. A sua vasta 
experiência em teatro foi construída com representações de 
textos de autores como Aristófanes, Bertolt Brecht, William 
Shakespeare, Heiner Müller, Georges Perec, August Strindberg, 
entre outros. Trabalhou com encenadores como Luis Miguel 
Cintra, Rodrigo García, António Pires, Miguel Seabra, Brigitte 
Jacques, Luís Osório, Christine Laurent, Marco Martins, Tiago 
Guedes, Beatriz Batarda. Em 2012, co encenou com Marco 
Martins o espetáculo multidisciplinar Estaleiros ENVC 2012.  
Do seu percurso no cinema, destacam ‑se Alice de Marco 
Martins, Quaresma e Peixe ‑Lua de José Álvaro de Morais,  
Ma Mère de Christophe Honoré, Goodnight Irene de Paolo 
Marinou ‑Blanco, Sangue do Meu Sangue de João Canijo, 
Opération Libertad de Nicolas Wadimoff, As Linhas de 
Wellington de Valeria Sarmiento, Cadences Obstinées de  
Fanny Ardant, Posto Avançado do Progresso de Hugo Vieira  
da Silva, O Grande Circo Místico de Cacá Diegues, Joaquim  
de Marcelo Gomes e, mais recentemente, São Jorge de  
Marco Martins.

Maria João Luís estreou ‑se em 1985 n’A Barraca. Trabalhou  
na Casa da Comédia, Acarte, Malaposta, Comuna, Cornucópia, 
TNDM II, Teatro do Bairro, TNSJ. Dirige atualmente o Teatro  
da Terra, sedeado em Ponte de Sor. Interpretou várias peças  
na televisão, assim como séries e novelas. No cinema, trabalhou 
com Fernando Matos Silva, Teresa Villaverde, João Botelho,  
Luís Filipe Rocha, Patrícia Sequeira. Nos Artistas Unidos, 
participou em Stabat Mater de Antonio Tarantino (2006),  
Hedda de José Maria Vieira Mendes (2010) e Doce Pássaro  
da Juventude de Tennessee Williams (2015).

Isabel Muñoz Cardoso trabalhou com Luís Varela, José Peixoto,  
José Carlos Faria, José Mora Ramos, Diogo Dória, Jean Jourdheuil, 
Solveig Nordlund. Formou o Teatro do Tejo em 1989. Nos Artistas  
Unidos, participou em inúmeros espetáculos a partir de António, 
Um Rapaz de Lisboa de Jorge Silva Melo (1995), tendo 
interpretado textos de Gerardjan Rijnders, Samuel Beckett, 
Jon Fosse, Harold Pinter, Antonio Onetti, Sarah Kane, Bertolt 
Brecht, Arne Sierens, Jean ‑Luc Lagarce, Irmãos Presnyakov. 
Recentemente, participou em Gata em Telhado de Zinco Quente 
(2014), Doce Pássaro da Juventude (2015), Jardim Zoológico  
de Vidro de Tennessee Williams e O Novo Dancing Elétrico  
de Enda Walsh (2016).

Joana Bárcia tem o curso do IFICT e frequentou a ESTC. 
Trabalhou no teatro com Ávila Costa, Sandra Faleiro, Pedro 
Carraca/Rui Guilherme Lopes, António Simão, Fura Del Baus. 
No cinema, participou em filmes de Jorge Paixão da Costa, 
Jorge Silva Melo, Paulo Rocha, Edgar Feldman. Foi bolseira  
da Gulbenkian em Nova Iorque, tendo frequentado a escola  
de Lee Strasberg. Nos Artistas Unidos, trabalhou regularmente 
entre 1995 e 2005.

Pedro Carraca trabalhou com António Feio, Fernando Gomes, 
Aldona Skiba ‑Lickel, Clara Andermatt, Luis Miguel Cintra,  
João Brites, Raul Atalaia, Fernanda Lapa, Almeno Gonçalves, 
Adriano Luz, Castro Guedes, Diogo Dória, Jorge Listopad,  
José Mora Ramos, Maria do Céu Guerra. Integra os Artistas 
Unidos desde 1996. Recentemente, participou em Frágil 
de David Greig, Doce Pássaro da Juventude de Tennessee 
Williams, Jogadores de Pau Miró (2015) e O Novo Dancing 
Elétrico de Enda Walsh (2016).
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e, no cinema, com Jorge Silva Melo, Alberto Seixas Santos, 
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tendo participado recentemente em Gata em Telhado de Zinco 
Quente de Tennessee Williams (2014), A Batalha de Não Sei 
Quê de Ricardo Neves ‑Neves, Doce Pássaro da Juventude de 
Tennessee Williams, Jogadores de Pau Miró e O Tempo de 
Lluïsa Cunillé (2015).

João Delgado formou ‑se no Chapitô. Participou em várias 
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A Estalajadeira de Goldoni, Campeão do Mundo Ocidental 
de Synge (2013) e Doce Pássaro da Juventude de Tennessee 
Williams (2015).
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na Universidade Católica Portuguesa e formado na ACT – Escola 
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estudou a Técnica de Meisner. Estreou ‑se profissionalmente  
na Confluência Associação Cultural em Cascais. Trabalhou  
em várias produções do Teatro Politeama, encenadas por 
Filipe La Féria. Trabalhou com outros encenadores, como 
Matilde Trocado, Paulo Matos, Ricardo Carriço, Ricardo Neves‑
‑Neves, Carlos Arthur Thiré. Em 2015, viveu uma temporada 
em São Paulo, Brasil, onde estudou na SP – Escola de Teatro 
e na Oficina Cultural Oswald de Andrade, e trabalhou com a 
companhia Teatro Documentário no projeto Terra de Deitados.

Rita Lopes Alves trabalha com Jorge Silva Melo desde 1987. 
Assinou o guarda ‑roupa de vários filmes de Pedro Costa, 
Joaquim Sapinho, João Botelho, Margarida Gil, Luís Filipe 
Costa, Cunha Teles, Alberto Seixas Santos, Pedro Caldas, 
Teresa Villaverde, Carmen Castello ‑Branco, José Farinha, 
Teresa Garcia, Fernando Matos Silva, António Escudeiro.  
É, desde 1995, a responsável, nos Artistas Unidos, pela 
cenografia e figurinos.

Pedro Domingos trabalha com Jorge Silva Melo desde 1994, 
tendo assinado a luz de quase todos os espetáculos dos Artistas 
Unidos. Trabalha regularmente com o Teatro dos Aloés. É membro 
fundador da Ilusom e do Teatro da Terra, sedeado em Ponte de Sor,  
que dirige com a atriz Maria João Luís.

André Pires é membro fundador da Locomotivo, do grupo  
de teatro ‑circo Plot e do Pé Antemão. Foi baterista dos R.E.F., 
fez a direção musical de Parece que o Tempo Voa e a música 
de Sons de Fogo do grupo Tratamento Completo, de que foi 
percussionista. Trabalhou com Manuel Wiborg, Miguel Hurst, 
Rissério Salgado, Solveig Nordlund, João Meireles, João Fiadeiro. 
Trabalha frequentemente com os Artistas Unidos desde 2001.

João Cachulo começou a trabalhar como técnico de montagem 
com os Artistas Unidos ainda no edifício A Capital, tendo depois 
participado como desenhador de luz e coordenador técnico 
em várias produções de O Bando, Sandra Barata Belo e, mais 
recentemente, Teatro do Vestido.

Bernardo Alves é licenciado em Artes do Espetáculo pela 
Faculdade de Letras de Lisboa. Estagiou nos Artistas Unidos. 
Recentemente, colaborou com a Ukbar Filmes.

Nuno Gonçalo Rodrigues é diplomado pela ESTC. Em 2013,  
em conjunto com João Pedro Mamede e Catarina Rôlo 
Salgueiro, funda Os Possessos. Nos Artistas Unidos, participou 
em O Regresso a Casa de Harold Pinter, Rapsódia Batman (2014)  
e II – A Mentira (2015), espetáculos d’Os Possessos, Doce Pássaro 
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São tão extraordinários, tão dotados,  
tão livres, tão únicos os actores com quem 
há anos venho trabalhando uma, duas,  
só três ou quatro vezes, é tão extraordinária 
a liberdade e a integridade conseguidas 
nestes já mais de 20 anos dos Artistas 
Unidos. E estava a ver as rugas a surgir,  
os cabelos brancos a aparecer e pensei: 
não quero que estes actores a quem tudo 
devo, a vida, a arte, o amor, tudo, a vida 
de todos os dias, não quero que percam 
aqueles papéis que foram escritos para 
eles, não quero deixar passar o tempo, 
quero vê ‑los decifrarem comigo as sinuosas 
peças de Tennessee Williams, aqueles 
papéis que só agora podem fazer, agora 
que o doce pássaro da idade já vai voando.

E foi assim que nasceu esta ideia de voltar 
a Tennessee Williams, este vício, fazer quatro 
peças (Gata em Telhado de Zinco Quente 
em 2014, Doce Pássaro da Juventude em 
2015, Jardim Zoológico de Vidro em 2016, 
A Noite da Iguana finalmente agora, que o 
Ano é Novo), peças de outros tempos, de 
outros palcos, peças que saberei ajudar a 
fazer, peças que, garanto, foram escritas 
aguardando  os seus corpos.

Pois só isso agora desejo: ajudar a fazer.
E que cada espectador possa guardar 

dentro de si a ousadia destes artistas cuja 
disponibilidade não sei se merecemos. 

E cá estamos, de novo e novos, como se 
fôssemos uma companhia fixa, tivéssemos 
salas de ensaio, programássemos  
a bel ‑prazer horas e dias, temporadas e 
trabalhos. E eu encanto ‑me ao vê ‑los, actores 
a destaparem dentro de si inesperadas 
personagens, máscaras, poesias. E de novo 
nos juntámos, para a alegria de inventar 
para vós, mas inventar de novo, como se  
os ensaios fossem o nosso Thanksgiving, 
e assim vivemos, de vez em quando juntos 
à volta de uma enorme mesa (com peru?).  
E os anos seguem ‑se, andamos nisto há 
anos, a vida continua, e àqueles todos com 
quem fizemos as outras peças juntam ‑se  
agora o Nuno Lopes, encontro terno 
que temos vindo a adiar entre abraços 
e palmas, o Bruno Xavier, que connosco 
começa, a Ana Amaral, que volta. E volta, 
finalmente, a Joana Bárcia, actriz única 
que uma tarde, há 23 anos, o João Pedro 
Rodrigues (obrigado, rapaz!) descobriu na 
sua Avenida dos Estados Unidos da América.

Voltamos. Pois se até o carrinho de chá 
nos acompanha, entrou em todas as peças.

E pronto, vamos fazer teatro. 
E vamos dar a ouvir este poeta agora 

nosso tão íntimo, Tennessee Williams, 
febril, inseguro. Nesta Noite da Iguana, 
a peça que ele anunciou ser a derradeira, 
carregada de símbolos entre vida, prisão e 
morte, sexo e libertação, álcool e sol, sexo 
e pecado. Que colina é esta onde está o 
Costa Verde? Colina da Morte? Colina da 
Paz? Que repouso se procura aqui, na época 
morta? Porque chegam cansados os que 
sobem a colina? “Já alguma vez ajudou um 
homem de cadeira de rodas colina acima?”, 
pergunta Hannah. “Nem colina abaixo.”

Ah, pode ser que viver seja isso: ajudar.
E será possível devolver ao teatro aquilo 

que aparentemente o cinema fixou? 
Será possível voltar a Puerto Barrio sem 
os cactos a preto e branco de Gabriel 
Figueiroa, os charutos de Huston e as 
bebedeiras de Ava Gardner e do Burton? 
Sim, já foi possível ver outra vez e de novo  
a Catarina Wallenstein, o Rúben Gomes,  
a Isabel Muñoz Cardoso, a Vânia Rodrigues, 

o Tiago Matias, o João Vaz, o João Meireles, 
a Maria João Luís, o Nuno Pardal, o 
Mauro Hermínio, o Rui Rebelo, o Pedro 
Carraca, o Eugeniu Ilco, o João Estima, 
o Simon Frankel, a Alexandra Pato, a Mia 
Tomé, o André Loubet, o Rafael Barreto, 
a Margarida Correia, a Inês Laranjeira, 
o Nuno Gonçalo Rodrigues, o Francisco 
Lobo Faria, o João Delgado, o Tiago Filipe, 
o João Pedro Mamede, o José Mata e 
ouvi ‑los falar mesmo de nós, dos nossos 
medos, do tal “tempo que passa por cima 
de nós”, conseguimos. 

Há 6 anos, quando começámos a pensar 
nisto, perguntávamos: será possível voltar  
a pôr no palco estes dilemas, esta ansiedade, 
esta sofreguidão?

Olha, foi uma aposta. Foi possível.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

Foi uma aposta, é uma aposta.  
E aqui estamos. 
Jorge Silva Melo



Em 1959, Frank Corsaro pediu a Tennessee 
Williams uma peça em um ato para ser 
representada com The Tiny Closet, de 
William Inge, numa sessão dupla do 
Festival dos Dois Mundos em Spoleto, 
Itália. Williams enviou a Corsaro um 
guião de 21 páginas baseado em “A Noite 
da Iguana”, um conto que escreveu em 
1946, inspirado numa estadia no México, 
na ressaca da sua dilacerante rutura 
com Kip Kiernan. A história centrava ‑se 
quase exclusivamente em Edith Jelkes, 
uma histérica e ensimesmada solteirona 
sulista de 30 anos que vive a uma distância 
triste e invejosa de dois outros hóspedes, 
escritores homossexuais, num decrépito 
hotel mexicano. Atraída pelo escritor 
mais velho, a M.na Jelkes quebra o idílio 
solitário do casal:

“O seu amigo…”, balbuciou ela. “Mike?” 
“Ele é… a pessoa certa para si?”
“O Mike está desamparado, e sempre me 
senti atraído por pessoas desamparadas.”
“Mas e você”, disse ela, embaraçada.  
“E você? Não precisa da ajuda de alguém?”
“Da ajuda de Deus”, disse o escritor.  
“À falta dela, tenho de depender de mim 
mesmo.”

O escritor mais velho tenta desastradamente 
engatar a M.na Jelkes; ela rechaça ‑o, 
mas este breve, frustrado e inesperado 
encontro sexual desatou “o nó apertado 
da sua solidão”. A aflição em que ela se 
encontra rima com a agonia de uma iguana 
que foi cruelmente apanhada e amarrada 
debaixo do alpendre do hotel, sendo por 
fim libertada da sua tortura.

Corsaro achou as personagens 
bidimensionais – o escritor era “um 
pedaço de asno”, recorda. Telefonou  
a Williams para o convencer a dar ‑lhes 
mais profundidade. “Enquanto falávamos, 
pensei em algo”, Williams respondeu.  
Na recalibração operada por Williams –  
no sentido de “uma tradução mais imediata 
da minha presente confusão mental”, 
como contou ele a Corsaro –, a história 
caminhou mais na direção da exaustão 
espiritual do que da frustração sexual. Não 
restou quase nada da história original no 
guião, que Williams considerou “mais um 
poema dramático do que uma peça”. 

Em A Noite da Iguana vamos encontrar 
um padre ‑despadrado ‑feito ‑guia ‑turístico, 
o reverendo T. Lawrence Shannon, no  
topo da colina de um paraíso tropical 
mexicano, estrategicamente posicionado 
entre o assombro da criação e o temor da 
desintegração – ouvimos ecos da guerra 
mundial através dos rádios de alguns  
galhofeiros hóspedes alemães (que não 
apareciam no conto), o mundo está 
espiritualmente doente, assim como o 
febril Shannon. Quando sobe o caminho 
que o leva ao Hotel Costa Verde, ele está 
à beira de um segundo esgotamento 
nervoso. Lá em baixo está um autocarro 
carregado de senhoras infelizes de um 
colégio feminino do Texas, “uma equipa 
de futebol de velhas solteironas” que 
se queixam com estrondo da excursão 
que ele organizou “aos mais sórdidos 
dos lugares”. Shannon é uma espécie de 
peregrino – “um homem de Deus, de férias” 
– que descarreirou, lutando sem sucesso 
para manter sob controlo o seu apetite 
por raparigas e álcool. Aos trambolhões 
colina acima, procura o conforto de uma 
companhia masculina – o dono do hotel, 
Fred Faulk –, mas depara ‑se de imediato 
com uma nova calamidade: Fred morreu  
e Shannon tropeça em Maxine, a predadora 
viúva de Fred, que se tem divertido com 
dois jovens locais, desfrutando da sua 
recém ‑adquirida liberdade.

Nesta versão revista do drama – cujo 
tema é, segundo Williams, “sobre como 
viver para lá do desespero e ainda assim 
viver” –, Shannon é o histérico e a M.na 
Jelkes é transformada, em benefício do 
conflito dramático, na calma, virtuosa e 
andrógina Hannah Jelkes, uma hóspede do 
hotel de Maxine. “Hannah tem um aspeto 
etéreo, quase fantasmagórico. Parece uma 
imagem de um santo medieval de uma 
catedral gótica, só que animada”, lê ‑se 
numa didascália. Ao contrário da Edith 
Jelkes do conto, “uma delicada chávena de 
chá”, Hannah Jelkes é uma intrépida artista 
de Nantucket, companheira de viagem de 
Nonno, um velho de 90 anos amarrado a 
uma cadeira de rodas, “o mais velho poeta 
vivo do mundo ainda no ativo”, em luta para 
terminar o seu último poema. [Frank] Merlo 
tratava o reverendo Dakin por “Nonno”, 
palavra que significa “avô” em italiano.

Através desta personagem, Williams 
prestou uma terna homenagem ao seu 
orgulhoso e histriónico avô: Nonno 
era uma casa para Hannah, tal como a 
presença do reverendo Dakin em Key 
West dava a Williams “o sentimento  
de ter uma casa de verdade”. “Quando  
ele morreu, algo morreu em mim, 
também, e é para mim doloroso 
recordá‑lo”, escreveu Williams a Katharine 
Hepburn, quando tentava convencê ‑la a 
representar o papel de Hannah Jelkes na 
Broadway. “Embora nunca mo tenha dito 
diretamente, ele não gostava das  
minhas peças, mas dizia sempre às outras 
pessoas: ‘Tom é um poeta, ele vai ser 
reconhecido como um poeta.’ Aos 90  
e tal anos, declamava de cor ‘O Corvo’ 
e ‘Annabel Lee’ de Poe, e citava longas 
tiradas de Shakespeare. Queria o seu 
Manhattan com duas cerejas antes 
do jantar, todas as noites, e esbanjava 
charme junto das mulheres, gostava 
de água ‑de ‑colónia e até de perfume.” 
Williams explicou a Corsaro: “Quando 
os velhos conservam no seu íntimo 
a serenidade, a dignidade e a doçura 
durante tanto tempo quanto ele, a vida  
é poesia mas, sem elas, é prosa insensível. 
Ao evocá ‑los estamos a recompensá ‑los, 
num sentido quase religioso.” (O subtítulo 
da peça original era “Três Atos de Graça”; 
a versão pós ‑Spoleto de 1960 levou o 
subtítulo de “Cruz do Sul” e foi “dedicada 
à memória do reverendo Walter Dakin”.)

No conto, escrito no auge do 
renascimento sentimental de Williams 
no México, Edith Jelkes vislumbrou a 
salvação através da carne. Na peça, 
no entanto, Shannon, pressionado por 
uma jovem e atraente turista e pela sua 
encolerizada guardiã, é traído pelos seus 
impulsos carnais, expulso da sua igreja 
por fornicação e heresia, e esforça ‑se 
por se elevar acima deles em busca de 
transcendência. “Vê? A iguana? Na ponta 
da corda? A tentar escapar ‑se da corda? 
Como você! Como eu! Como o avozinho 
com o seu último poema!”, diz ele. 

A peça era uma espécie de súmula 
dos desejos contraditórios de Williams, 
da sua humilhada alma puritana, numa 
luta encarniçada, e muito provavelmente 
perdida, contra a autodestruição. “É horrível  

“Porque não saltas desse elétrico 
chamado desejo?”
John Lahr*



a forma como finges e, mesmo quando 
gritas ‘Serve ‑te à vontade!’, continuas 
a fingir, é só o que sabes fazer”, diz 
Shannon. As suas “mãos estendidas” 
 – “como se quisesse tocar algo fora  
e para além de si próprio” – materializam  
o gesto simbólico, a um tempo apelo  
e oração, com o qual Williams termina 
o segundo ato. “Eu deixei ‑me ir abaixo”, 
diz Shannon, refém, como Williams, do 
seu passado, dos seus apetites, da sua 
bondade perdida, do seu isolamento, 
da sua frustrada ânsia de graça. “Neste 
momento, encontro ‑me mais ou menos 
nas mesmas circunstâncias do reverendo 
Shannon”, disse Williams a Corsaro 
em 1960, nos primeiros estádios da 
sua colaboração, “como resultado 
de tensões parecidas, terrivelmente 
parecidas, que duram há já demasiado 
tempo, mas um calmeirão com a minha 
idade e experiência tem de ser capaz de 
sobreviver, mesmo fisicamente.”

À medida que a relação de Williams com 
Merlo se deteriorava, a voz atormentada de 
Shannon tornou ‑se uma espécie de revelador 
do seu isolamento e autodepreciação. “Nós… 
vivemos em dois níveis, M.na Jelkes, o nível 
real e o nível fantástico, mas qual é o real, 
realmente?”, confidencia Shannon a Hannah. 
“Mas quando se vive no nível fantástico como 
eu tenho vivido ultimamente, mas se tem de 
atuar no nível real, é isso que nos assombra, 
é a assombração.” Devorado pelo medo e 
servindo ‑se dele como motor de inspiração, 
Williams enfrentou o mesmo ordálio. “Não me 
perguntes porque caí neste estado”, escreveu 
ele do Egito [à sua agente Audrey] Wood,  
em finais de outubro de 1959. “Não to saberia 
dizer, exceto que um destes dias, algures, 
alguma coisa me assombrou, e não consigo 
livrar ‑me dessa assombração. Por sorte, estou 
a escrever precisamente sobre isso.”

Hannah Jelkes, em contraste, é um 
modelo de contenção e compaixão; é um 
novo tipo de heroína na obra de Williams, 

alguém que dá voz à combativa faceta 
moral dele, alimentando a esperança de 
uma fuga ao ego. (Ela também é a sua 
primeira mulher não ‑sulista.) “Hannah não 
é uma perdedora”, explicou ele a Corsaro. 
“Sendo profundamente compreensiva e 
compassiva, ela é ainda assim uma lutadora 
e vencedora. Não cede às circunstâncias 
como Alma [de Verão e Fumo], nem quebra 
completamente perante elas, como Blanche 
[de Um Elétrico Chamado Desejo], que não 
tem outra saída senão aceitar o amparo de 
um médico no final da peça. Ela alcança um 
primordial estado de orgulho e austeridade 
próximo do conceito oriental de viver 
na companhia de um Deus ‘porreiro’.” 
Prossegue Williams:

Ela não é seduzida por conceitos gastos 
e piegas da filosofia judaico ‑cristã 
do comportamento humano; a sua 
austeridade e a sua placidez permitem‑
‑lhe, acima de tudo, fugir de si mesma, 



das suas crises e dilemas pessoais,  
a ponto de se preocupar com a sorte  
de um lagarto cativo: ela torna operativa 
uma síntese entre conceitos ocidentais  
e orientais de moral. E sentimento. 
Uma afirmação do inquebrantável 
espírito humano.

O estoicismo de Hannah contrasta 
violentamente com a histeria e a 
compulsão de Shannon para usar as 
chagas dele – a sua “representação 
das cenas da Paixão”, como Hannah 
lhes chama – como um engodo, mas 
também como um lamento. Através da 
sua ligação a Hannah, Shannon consegue 
o que Williams nunca conseguiu na vida: 
“Compreensão e ternura, entre duas 
pessoas na ponta das suas cordas.”

“O trabalho avançava, Williams 
continuava a enviar ‑me material até 
perfazer as 90 páginas de guião”, disse 
Corsaro da versão de Spoleto de A Noite 
da Iguana, que evoluiu para um tom 
completamente novo, quase sinfónico.  
E acrescentou: “Eu sabia que tinha algo  
de muito especial entre mãos.” Williams 
era da mesma opinião. “Estou cansado, 
tanta energia consumida a gritar por 
ajuda, luz e perdão”, escreveu [ao crítico 
Brooks] Atkinson no verão de 1959.  
“Mas acabei agora mesmo de escrever 
uma cena sobre perdão, e ajuda, e talvez 
haja nela alguma luz que recompense  
o cansaço. Por um momento, acredito  
que o ódio ao mundo se desvaneceu… 
nunca se tratou de ódio às pessoas…  
e se “as tormentas” desta longa viagem 
forem dobradas, vou regressar com uma 
peça ou duas de que talvez possas gostar 
e até admirar, do ponto de vista técnico.”  
Em maio de 1959, Williams escreveu a 
Wood: “Penso que a peça para Spoleto 
pode resultar muito bem.” “Tenn, querido, 
tens razão quando dizes que puseste 
na tua última obra todo o teu coração. 
EU SENTI ‑O!”, escreveu Anna Magnani 
depois de ler Iguana. “Disse uma vez  
a um jornalista que ‘as personagens de 
Tennessee Williams estão sempre a  
olhar para o céu/paraíso’. É verdade!  
Elas procuram sempre a salvação,  
no sentido mais puro e mais nobre.” 

Durante os cerca de 30 meses que 
levou a concluir A Noite da Iguana, o 
mundo de Williams, como o de Shannon, 
desmoronou ‑se. Perdeu o seu realizador 
preferido, [Elia] Kazan, e depois o seu mais 
consistente e perspicaz defensor público, 
Brooks Atkinson, que se reformou do New 
York Times na primavera de 1960. A onda 
de paranoia chegou mesmo a abanar a 
sua fé inquebrantável em Audrey Wood. 
“Pairou sempre uma grande nuvem de 
ambiguidade em todas as nossas cartas, 
telefonemas e conversas sobre Iguana, 
que me mexeu com os nervos e abalou a 
minha confiança no trabalho”, escreveu, 
esquecendo as suas próprias dúvidas 
iniciais sobre a viabilidade da peça. 
“Nunca disseste, claramente, ‘Estou muito 
interessada nesta obra e acredito que ela é 
importante’. De modo que eu tive de dar a 
cara por ela e tomar muitas decisões sobre 
a sua produção, algumas das quais talvez 
se tenham revelado erradas.”

Por último, Williams perdeu o seu amante 
de sempre. Na batalha de atrito com Merlo, 
Williams içou oficialmente a bandeira 
branca no dia 2 de janeiro de 1961. “Caro 
Cavalo, ou São Francisco”,1 escreveu ele:

Parece que ganhaste, como a Mizzou 
ganhou a final do Orange Bowl.2 Treze 
anos, a guerra mais longa da história, 
mas esta não é uma maneira simpática 
de ver as coisas. Seja como for, regresso 
a Key West, sinto que tenho uma 
tonelada de chumbo nas pernas e não me 
parece razoável andar por aí a saltitar de 
ilha em ilha.
Sê um bom vencedor. Um bom vencedor 
respeita um bom perdedor, como eu 
espero vir a ser. Um bom vencedor 
saboreia a vitória, mas trata com cortesia 
e consideração o seu adversário rendido, 
não esfregando o nariz dele pelo chão. 
Espero portar ‑me como o meu pai se 
portou quando perdeu, mas espero 
que, ao contrário dele, eu não acabe 
por ser expulso de casa. Não tenho 
nenhuma Knoxville a que regressar, 
nem nenhuma viúva em Toledo. Se isto 
não resultar numa capitulação honrosa, 
posso ao menos contratar alguém que 
me acompanhe numa viagem pela 
Europa mas, nesse caso, a vitória, a tua, 

perderia brilho e mesmo a sua merecida 
recompensa, e digo merecida porque 
acredito que o teres passado 13 anos 
comigo – o huno mais deprimente de 
todos os tempos – te torna merecedor  
de uma coroa no céu. 
A Blanche também tinha qualquer coisa 
de huno, mas acho que ela estava a ser 
sincera quando disse: “Obrigada por 
ser tão amável! Preciso de amabilidade, 
agora.”
A amabilidade de um gera amabilidade 
no outro.
Amor, T

[…] Em abril de 1961, Williams viajou 
sozinho para a Europa na companhia de 
Marion Vaccaro e do gigolô dela. “Talvez 
conheça alguém que me consiga aturar… 
algures”, disse ele. Durante o tempo em 
que esteve afastado de Key West, Williams 
não conseguia dormir pelo menos uma 
noite por semana, mesmo depois de engolir 
três comprimidos Miltowns. Contava que 
sucumbia às “tremendas vagas de solidão 
que varrem o meu quarto de solteiro”. 
Quando listava “os terríveis factos da minha 
vida”, Merlo aparecia no topo da lista. 
“Ofereci o meu amor – tão em demasia que 
quase não sobrou nenhum sentimento para a 
amizade – a alguém que agora parece odiar‑
‑me.” Ainda assim, não conseguia deixar de 
telefonar a Merlo. A telefonista estabelecia 
a ligação mas, como Williams explicou a 
Wood, “a pessoa que atendeu o telefone 
disse que não me conhecia. Eu disse: ‘Não 
faz mal, deixe ‑me falar com essa pessoa’. 
Esperei um pouco, a telefonista voltou a ligar 
e disse: ‘A pessoa não quer falar consigo e 
eu não posso obrigá ‑la.’ – Foi então que ele 
se saiu com esta: ‘Porque não saltas desse 
elétrico chamado desejo?’ – Eu respondi: 
‘Percebo onde queres chegar: saltar do 
elétrico e lançar ‑me para cima dos carris.’”

“Acho que ele está tão farto da minha 
doença, do meu estado de espírito, tão 
próximo da loucura, que não está para me 
aturar mais, e eu não devo insistir”, escreveu 
melodramaticamente a Bob MacGregor, o 
seu editor da New Directions, acrescentando, 
numa referência à estreia iminente de Iguana: 
“Duvido que o Frank me acompanhe, ele 
não responde às minhas cartas nem sequer 
atende os meus telefonemas.”



[…] O silêncio de Merlo lançou uma 
nuvem negra sobre as viagens de 
Williams, bem como sobre a reescrita 
de Iguana. Na sua vida a dois, Williams 
foi a locomotiva e Merlo uma pequena 
carruagem. Agora, a viagem tinha 
chegado ao fim para ambos. E para 
Shannon também. A rutura com Merlo 
tornou ‑se o assunto da peça.

Desapossado das suas chaves, do seu 
autocarro de turismo, do seu emprego e  
da sua confiança, Shannon vê ‑se forçado  
a bater desesperadamente em retirada.  
No frente a frente com a M.na Fellowes,  
a furiosa líder da insurreição do seu grupo 
excursionista, Shannon repete quase 
literalmente as palavras que Williams 
disse a Wood a propósito de Merlo: “Não! 
Destrua! O orgulho! Humano!” No final da 
peça, Hannah considera a possibilidade 
de seguir em frente sozinha, sem o seu 
adorado Nonno. “Eu chamo casa a uma 
coisa que duas pessoas têm entre elas 

e na qual podem… bem, nidificar… 
descansar… viver, do ponto de vista 
emocional”, diz ela. “Pois, mas como é 
que se vai sentir a viajar sozinha depois 
de tantos anos a viajar com…”, pergunta 
Shannon a Hannah, que responde: 
“Saberei como me vou sentir quando  
o sentir.” “Estou para aqui a pensar…  
se nós não podíamos… viajar juntos, quer 
dizer, só viajar juntos”, sugere Shannon. 
Hannah recusa. “Não minta a si próprio 
dizendo que viaja sempre com alguém”, 
diz ela. “O senhor sempre viajou sozinho, 
tendo por companhia apenas a sua 
assombração, como lhe chama. Ela é a 
sua companheira de viagem. Nada nem 
ninguém mais viaja consigo.”

Como uma amálgama das suas 
personagens, Williams sentiu ‑se a um 
tempo furioso e liberto. “O Cavalo fez 
tudo por tudo para me destruir e humilhar, 
de maneira que tenho de arranjar 
coragem para esquecer e atirar para trás 

das costas esta coisa doentia”, escreveu 
ele a St. Just no verão de 1961. “Sejamos 
justos: não é fácil viver 13 anos com um 
tipo que caminha numa corda esticada, 
e estreita, em direção à loucura. Mas é 
chegado o tempo de ‘me pôr em sossego’ 
e acredito que consigo fazê ‑lo.” 

1 Alcunhas dadas a Frank Merlo por Tennessee 

Williams. (Nota de tradução.)

2 Os Missouri Tigers, equipa da Universidade do 

Missouri (Mizzou), ganharam no dia 2 de janeiro 

de 1961, numa final disputada com os Navy 

Midshipmen, o Orange Bowl, um dos principais 

troféus da temporada de futebol americano dos 

EUA. (Nota de tradução.)

* Excertos de Tennessee Williams: Mad Pilgrimage  

of the Flesh. London: Bloomsbury Circus, 2014.  

p. 412 ‑421.

 Trad. João Luís Pereira.
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