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Não é permitido filmar, gravar ou fotografar 
durante o espetáculo. O uso de telemóveis ou 
relógios com sinal sonoro é incómodo, tanto 
para os intérpretes como para os espectadores.

Elizabeth Costello está diante da porta. 
Passar para o outro lado parece ser o único 
objetivo que lhe resta, embora não saiba  
o que a espera do outro lado. Pedem‑lhe 
que descreva as suas crenças, mas 
Elizabeth, escritora mundialmente famosa 
que nunca se coíbe de falar sobre as suas 
convicções nas numerosas conferências  
em que participa, mostra ‑se incapaz de 
redigir uma declaração sobre aquilo em  
que acredita. O amor, a beleza, a decência, 
o sagrado, a racionalidade, são conceitos 
que poderiam ser mananciais de crenças, 
mas que, diante da porta e do guarda que  

a vigia incessantemente, não são mais do 
que veículos para as vozes e os argumentos 
das pessoas que povoaram a sua vida, já  
tão longa. Talvez o único recurso ao alcance  
de Elizabeth para convencer o tribunal,  
que decidirá da sorte desta mulher fatigada 
que se chama a si própria “secretária do 
invisível”, seja a evocação das vozes débeis 
dos animais e a recordação da chuva da  
sua infância.

Elizabeth Costello é uma adaptação para 
o palco do romance homónimo do autor 
sul ‑africano e australiano J.M. Coetzee, 
publicado pela primeira vez em 2003.

Alexandre Andrade

“O amor, a beleza, a decência,  
o sagrado, a racionalidade”

Cristina Carvalhal

“Como é que se discutem 
ideias em cena?”

Uma das ideias que nos entusiasmaram desde 
o início, e que nos levaram a querer fazer este 
espetáculo, foi a oportunidade que o romance 
nos oferece de falar de nós, atores, artistas, 
enquanto expõe as inquietações de uma 
escritora, que mais não é do que um alter ‑ 
 ‑ego do autor.

Um alter ‑ego feminino, não o habitual 
protagonista, não o histórico protagonista, 
mas uma mulher em luta com as suas 
convicções, ou pelo menos com algumas 
grandes perguntas.

Outra ideia que está presente no romance, 
e que nos seduziu, foi o debruçar ‑se sobre  
o significado da palavra humanidade.  
Uma espécie de elogio da fragilidade, ou 
da sensibilidade, contra o primado da razão 
(personificado na mulher velha que enfrenta 
o “juízo final”) face à crueldade e à barbárie 
humana, nas suas mais subtis e insidiosas 
manifestações.

E outra ideia ainda, presente no início  
do livro, e que mina qualquer tentativa  
de encontrar um único fio condutor nestas 
reflexões, quando Coetzee afirma:

Tempos houve em que sabíamos. 
Acreditávamos que, quando o texto dizia 
Em cima da mesa, havia um copo de  
água, havia, efetivamente, uma mesa com 

um copo de água lá em cima e bastava‑
‑nos olhar para o espelho das palavras 
do texto para os vermos. Mas tudo 
isso acabou. Parece que o espelho das 
palavras se partiu, irremediavelmente.
[…] As palavras da página já não se impõem 
nem podem ser encaradas como tal, cada 
uma proclamando: o meu significado 
é exatamente este! O dicionário que 
costumava estar ao lado da Bíblia e das 
obras de Shakespeare, em cima do fogão 
da sala, onde se costumava guardar os 
deuses nas casas romanas, não passa agora 
de mais um código entre tantos outros.

E, por fim, uma urgência, uma questão,  
uma paixão e um agradecimento.

A urgência: talvez a espécie humana seja 
mesmo a maior praga que desde sempre 
assolou o planeta, o que, não sendo uma 
ideia nova, não tem produzido grandes  
efeitos práticos no sentido de neutralizar  
as consequências nefastas que daí resultam.

A questão: como é que se discutem ideias 
em cena?

A paixão, ou crença do momento, que é 
também uma parte da resposta à questão 
anterior: o tempo lento.

Obrigada, Manuela Couto, por me teres 
mostrado o livro.





Francisco Frazão*

A vida do origami

Em primeiro lugar, há o problema  
do começo; principalmente, o de 
sabermos como é que passamos  
de onde estamos, o que, por enquanto, 
é em sítio nenhum, para o outro lado.  
É, pura e simplesmente, um problema  
de ponte, um problema de se improvisar 
uma ponte. As pessoas resolvem estes 
problemas todos os dias. Resolvem ‑nos  
e, uma vez resolvidos, avançam.
J.M. Coetzee

É assim que começa o romance Elizabeth 
Costello de Coetzee. E é assim também, com 
um prólogo, que começa o espectáculo de 
Cristina Carvalhal agora apresentado no 
TNSJ. Perto do fim (do livro e da vida da sua 
protagonista), a escritora Elizabeth Costello 
estará frente a um kafkiano portão sem saber 
se a deixarão passar. Já o espectáculo opta 
pelo flashback, colocando a cena junto ao 
portão logo depois do prólogo e voltando a 
ela no final. A ponte e o portão, o princípio 
(do livro e da peça) e o fim (da vida, do livro, 
do espectáculo), colocam ambos o mesmo 
problema do atravessamento. “Partamos do 
princípio de que, seja como for, está feito. 
Partamos do princípio de que a ponte está 
construída e atravessada, que podemos 
esquecer isso”, diz ‑se ainda. Ou, como 
propunha Maria Filomena Molder, trata ‑se de 
primeiro continuar e só depois de começar.

Este é também um problema de tradução, 
ou seja, etimologicamente, de transporte: 
será “bridging problem” um “problema 
de ponte”? E “gate” é porta ou portão? 
Qualquer adaptação teatral será também 
sobre isso: como passar do livro para o 
palco? À partida, este romance não seria 
um candidato ideal. É o próprio texto que 
nos avisa, nas palavras de Costello: “Nunca 
se pretendeu que o romance fosse o guião 
de um espectáculo.” Talvez porque as 
exigências do palco não fossem compatíveis 
com o discurso transbordante, digressivo, 
do romance. Nos seus primórdios de 
género literário, diz outro escritor no 
livro, “romance” (ou será “novel”?) tinha 
um significado muito vago: “Significava a 
forma de escrita que não tinha forma, não 
tinha regras, que ia criando as suas regras 
à medida que se desenvolvia” (pode um 
espectáculo ser vago?). E Elizabeth Costello 
parece ‑se talvez mais com esses primeiros 
romances do que com as narrativas bem 
estruturadas e sem pontas soltas que mais 

tarde surgiriam, constituindo ‑se assim  
como um desafio particularmente difícil.

Alexandre Andrade e a encenadora, 
que em conjunto fizeram a adaptação, 
escolheram inevitavelmente – como em 
qualquer tradução – as suas fidelidades e 
infidelidades. Definiram regras, inventaram 
com a estrutura em flashback uma forma 
(com “o” fechado – um recipiente) onde 
verter aquilo que no romance era fluido, 
fugidio. Construíram um teatro onde  
ele não existia, e usaram o prólogo como  
um autêntico manual de instruções.  
Os actores começam em fila, à frente da 
cortina, como num espectáculo dos Forced 
Entertainment; quando abrirem a cortina 
(quando atravessarem a ponte), parece estar 
subentendido, revela ‑se a profundidade, 
começa a ficção, os actores tornam ‑se 
personagens. Deixamos a performance  
e entramos no realismo, que, diz Coetzee, 
“nunca se deu muito bem com as ideias”, 
pois acha que “as ideias não possuem uma 
existência autónoma, apenas existem 
nas coisas. Portanto, quando se trata de 
debater ideias, como aqui, o realismo tende 
a inventar situações – deambulações, 
conversas – onde as figuras dão voz a 
ideias polémicas e, em certa medida, as 
corporizam”. O realismo, a ficção, é assim 
este convívio improvável entre as ideias  
e as coisas, entre as ideias e os corpos.

Que é também uma questão do teatro, 
forma de pensamento feita com corpos 
vivos (e ao vivo). O grande paradoxo 
deste romance de ideias, constituído por 
oito lições que são verdadeiros diálogos 
filosóficos, é que usa uma forma platónica 
para propor ideias anti ‑platónicas. Tenta 
várias vezes (por exemplo quando se  
dedica às vidas dos animais) pensar por  
fora do pensamento, procurando falar  
do corpo vivo, concreto: “Ao pensamento,  
à cogitação, contraponho a plenitude,  
a corporização, a sensação de sermos”,  
diz Costello numa das suas conferências.  
O espectáculo materializa este paradoxo 
na cenografia, com grandes animais feitos  
de origami, o papel em vez da carne.

A peça poderia ter colhido do livro 
o formato estruturante da conferência 
enquanto género já de si performativo.  
Mas para retratar a inépcia de Costello 
enquanto palestrante teriam bons actores 
de fingir serem maus? Segundo o filho John, 
“A sua mãe não tem boa elocução. Mesmo 

como leitora das suas próprias histórias 
falta ‑lhe vivacidade. […] Como tem um tom 
monocórdico, como não tira os olhos das 
folhas, ele acha que falta força àquilo que 
ela diz”. Estará mais uma vez o romance 
a pedir para não ser encenado? Não falta 
força aos actores do espectáculo, pelo 
contrário: são extremamente eficazes e 
convincentes na defesa dos seus pontos  
de vista (os seus?).

Para desatar este nó, talvez ajude uma 
informação suplementar: a maior parte 
destas oito “lições”, estruturadas em 
torno de palestras da escritora Elizabeth 
Costello e das discussões que as rodearam, 
começou por ser conferências autónomas 
do próprio Coetzee. Quer isto dizer que 
um romance atípico, onde a ficção cede 
frequentemente o lugar ao pensamento, 
era inicialmente uma série de conferências 
atípicas, onde o pensamento do autor se 
escondia atrás do de uma escritora fictícia, 
gerando o incómodo na assistência.  
Será isto, a invenção de uma máscara,  
de uma duplicidade, um gesto teatral por 
excelência? Talvez melhor seja vê ‑lo como 
um exercício da ironia, acompanhada 
evidentemente do máximo de sinceridade. 
Quando pronunciou as suas conferências, 
ao chegar aos comentários pouco elogiosos 
de John sobre os dotes oratórios de 
Costello, Coetzee estava na verdade 
a recorrer a uma espécie de captatio 
benevolentiae, retoricamente destacando, 
por contraste, os seus próprios dons 
retóricos e focando a atenção do público 
no presente da enunciação. Esse sim é um 
gesto teatral.

Que podem então fazer os actores deste 
espectáculo? Criaturas de papel e de carne, 
não se podem esconder atrás da ficção, 
nem afundar os olhos nas folhas do texto  
(o tempo dos ensaios já passou). A forma que 
têm de ser fiéis às ironias do pensamento 
de Coetzee é debaterem realmente as  
suas ideias, e não representar esse debate. 
Não serem apenas corpo vivo, presença 
plena, mas a ponte entre o pensamento  
e o corpo, a ideia e a voz. É esse o triunfo 
deste espectáculo: sem abandonar a 
ficção, o realismo, reencontra ‑se com a 
performance. Olhando o público nos olhos.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

 * Programador de teatro, tradutor.



Coetzee é Elizabeth Costello, escritora consagrada e 
definitivamente entregue ao misantropismo das suas causas 
impopulares? Eu acho que sim: não poucas vezes, conhecendo  
o trajeto pessoal e literário do autor, o leitor surpreende ‑se com  
a sensível intrusão da sua voz no discurso da personagem.  
A narrativa constrói ‑se por incorporação de materiais ensaísticos 
ou polemísticos do próprio Coetzee: o livro é o melhor Coetzee 
(o dos ensaios) reciclado numa composição ficcional engenhosa 
e tragicamente pessimista. A tragédia é, para Coetzee, a vida 
humana e, como se lê, não lhe consente sequer a ele a hipótese  
da salvação.

 António Mega Ferreira – Excerto de “As escolhas de 2004”. 

 In Público: Mil Folhas (2 Jan. 2005), p. 2.

“Uma composição ficcional 
engenhosa e tragicamente 
pessimista”

“O tema? O mesmo de toda 
a grande literatura –  
a condição humana”
J.M. Coetzee é, talvez, o mais universal dos escritores africanos 
– e o melhor. Soube, há muito, romper com estereótipos e vencer 
barreiras e preconceitos (por exemplo, a ideia de que um escritor 
africano, portanto “étnico”, seja lá isso o que for, deve interessar‑
‑se somente por temas relativos ao seu quintal), construindo, num 
estilo seco e limpo, uma obra absolutamente original. O tema? 
O mesmo de toda a grande literatura – a condição humana. 
Elizabeth Costello é um romance estranho, do ponto de vista 
da sua construção e das suas propostas, sobre uma famosa 
romancista australiana, já septuagenária, Elizabeth Costello, 
obcecada em divulgar as virtudes do vegetarianismo.

 José Eduardo Agualusa – Excerto de “As escolhas de 2004”.  

In Público: Mil Folhas (2 Jan. 2005), p. 5.
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