


Aos mortais, Apolo, o deus, pergunta, um a 
um, como num mero interrogatório policial: 
Queres viver? Sim, todos respondem, Sim, 
queremos viver! E a questão é esta, não há 
outra.
Gonçalo M. Tavares
Os Velhos Também Querem Viver 

Aquilo que me seduz e sempre seduziu em 
Tchékhov, e mais concretamente nas Três Irmãs, 
é que, aparentemente, nada se passa mas, 
se conseguirmos encher de vida tudo aquilo 
que está escrito, ou seja, se nós quisermos 
mesmo, tudo acontece. São peças sem grande 
narrativa, pelo menos no presente. Está quase 
tudo no passado, nas cabeças das personagens, 
nos sentimentos, no que se diz e no que não 
se diz. Há drama e há comédia, filosofia e 
programa político. São verdadeiros tratados 
da humanidade, sempre atuais. A aventura na 
reescrita deste clássico, tão amado e tão feito 
desde há pouco mais de um século para cá, não 
poderia ter acontecido se não tivesse escrito 
para três velhas atrizes, imaginando que as 
três irmãs tivessem ficado onde Tchékhov as 
deixou, a envelhecer com o progresso desde 
a revolução industrial ao furioso capitalismo 
neoliberal dos nossos tempos. Elas não foram 
para Moscovo nem nunca irão. Elas nunca 
foram felizes nem nunca serão. Elas nunca 
mudaram verdadeiramente as suas vidas. Elas 
ficaram a pairar nas memórias e nos sonhos 
e continuam a querer representar, continuam 
a querer ir para Moscovo… Ou para o Dubai? 
Ou era Londres?… Ou era qualquer outra 
parte geográfica ou mental?… E aqui já estou 
a pensar nelas – nas atrizes, que até nunca 
fizeram as Três Irmãs de Tchékhov. Esta peça 
trata delas, acima de tudo, mas também de 
teatro, de todos os atores, trata da vida de 
todos os espectadores, do nosso país e de 
uma Europa falida. Trata de tudo isto de forma 
simples, através das minhas palavras, das delas 
e das do autor russo, todas misturadas num 
objeto teatral que é um vórtice tempestivo de 
muitas memórias reais e ficcionais. Resta saber 
quais dessas memórias são as reais (delas), as 
ficcionais (das personagens de Tchékhov) e as 
minhas (do autor deste novo texto). A verdade 
é que as três irmãs esquecidas na província 
russa são só um pretexto para se falar destas 
três atrizes que admiro há muitos anos e que 
construíram percursos muito próprios: Graça 
Lobo, Mariema e Paula Só. São três atrizes que 
nunca poderiam ser irmãs na vida mas que, 
por serem tão diferentes, são tão maravilhosas 
juntas, precisamente por se complementarem 
e, se pensarmos no conceito de irmandade 
(até quase num sentido religioso), elas são uma 

trindade perfeita no teatro, porque só pessoas 
tão especiais se poderiam dar na perfeição 
povoando a cena de forma tão surpreendente. 

Tudo começou quando, depois de ter visto 
há uns anos Tosca’s Kiss de Daniel Schmid, 
um documentário sobre a Casa Verdi, em 
Milão, onde vivem velhos músicos que ainda 
querem viver para e com a sua arte, decidi 
desenvolver não só um exercício teatral com os 
alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema 
a partir desse mesmo filme (O Lar da Tosca, 
Teatro Nacional de São Carlos, 2012), como 
quis continuar a pensar num projeto futuro 
que envolvesse, maioritariamente, um elenco 
sénior. Foi aí que me lembrei de Tchékhov 
e das suas Três Irmãs, um texto que quase 
todos os encenadores quiseram encenar e 
que quase todas as atrizes quiseram fazer. Eu 
não fugi à exceção, sempre o quis encenar 
ou, pelo menos, criar um espetáculo a partir 
desse imaginário, e achei que era o momento. 
Em pensamento automático, lembrei ‑me da 
Graça Lobo, uma atriz fascinante, tão cheia de 
personalidade e que sempre fez o que quis, e 
disse o que quis e que nunca esteve satisfeita 
com nada. Criticou publicamente o nosso país 
e as suas políticas culturais, a maior parte dos 
governantes, rejeitou o teatro da sua época e 
nunca se acomodou a nada, nem a ela mesma. 
Ainda hoje está lá tudo isso, toda a inquietude 
própria de uma artista que entregou a sua vida 
a uma obsessão – a sua arte feita à sua maneira. 
Assim que lhe propus o trabalho, entre chás 
e cafés, consegui ler ‑lhe a verdade nos olhos: 
“Sim, quero trabalhar”, e a partir daí todo este 
projeto fez ainda mais sentido. É disso que 
Tchékhov fala, é disso que Daniel Schmid fala, 
e era disso que eu também queria falar, dessa 
paixão absoluta pelo que fazemos e da vontade 
de nunca parar. Era, no fundo, nessa espécie de 
liberdade eterna que eu queria mergulhar.

Quanto à distribuição, pareceu ‑me que a Olga, 
a mais livre, a mais progressista, a solteira, 
independente e, de certa forma, a líder das 
três irmãs de Tchékhov, seria a personagem 
que a Graça pudesse defender de forma mais 
natural e autêntica. De seguida, sugerida 
pela própria Graça, Mariema, uma das vozes 
mais interessantes do Fado e da nossa Revista 
à Portuguesa, afigurou ‑se ‑me como uma 
presença poderosa e original para defender 
a Macha. Esta irmã é a tristeza, o desencanto 
e a melancolia. É, ao contrário de Olga, a 
mulher casada e infeliz que, devido ao seu 
conservadorismo, não soube “livrar ‑se” do 
casamento. Finalmente, Paula Só, a mais nova 
das três atrizes, seria perfeita para interpretar 

Irina, a mais ingénua, a suposta virgem ainda 
cheia de sonhos que deseja casar ‑se e sair de 
casa. A Paula iria sempre conseguir dar ‑me a 
loucura de uma eterna virgem que ainda segura, 
com veemência, o ramo de laranjeira. 
O trabalho, mais do que tentar aproximar 
as atrizes às personagens, foi precisamente 
o contrário, aproximar as personagens às 
atrizes, ou confundi ‑las com as personagens, 
como se não houvesse fronteira entre 
umas e outras. Através da peça, elas vão 
conseguindo sobreviver a estes tempos, a 
esta contemporaneidade tão pouco idealista 
e sonhadora. A peça é a bíblia delas, o elixir, 
o pão, a sopa, o comprimido… É um ato de 
fé. É a estratégia que elas encontram para se 
lembrarem de si mesmas. Do que já foram e 
do que querem vir ainda a ser no futuro. É o 
paliativo destas atrizes porque elas não querem 
parar, elas querem continuar a trabalhar para 
sempre. Querem continuar a amar para sempre. 

Elas duram há mais de um século  
e estão cada vez mais vivas
Martim Pedroso
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