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assistência de encenação 
e contrarregra Manuel Romano 
assistência de cenário e figurinos 
Linda Gomes Teixeira  
Luís Miguel Santos 
direção técnica Jorge esteves 
construção e montagem de cenário 
João Paulo Araújo, Abel Duarte 
montagem e operação de luz e som 
Rui Seabra
guarda-roupa e conservação 
Maria do Sameiro Vilela
costureira Teresa Balbi
assistência de produção 
Tânia Trigueiros
secretariado da companhia 
Amália Barriga
imagem para um cartaz 
Cristina Reis

na primeira parte do espetáculo, 
ouvem-se inúmeras versões 
da canção “ma l’amore no” de 
Giovanni d’anzi, lançada por alida 
Valli no filme Stasera niente di 
nuovo de mario mattoli (1942), 
bem como trechos de “Faccetta 
nera”, na sua versão original 
de canção popular tocada num 
acordeão (tornada depois pelo 
fascismo em hino militar), e de 
“nessuno ti ama” de mondo 
marcio. na segunda parte, ouvem-
-se gravações de época de uma 
canção revolucionária (“I ribelli 
della montagna”)* e da canção que 
se tornou no hino nacional fascista 
italiano (“Giovinezza”), para além 
de trechos de música do séc. XVII 
para órgão (Girolamo Frescobaldi, 
Jan Pieterszoon Sweelinck e 
dietrich buxtehude) e talvez, 
porque não?, uma versão de “ma 
l’amore no” por adriano celentano 
nos anos 70.

coprodução Teatro da Cornucópia, 
TNDM II, TNSJ

estreia 18Set2014 tnSJ (Porto)
dur. aprox. 3:30 com intervalo
M/12 anos

* “os rebeldes da montanha”
(letra emilio Casalini, música 
Luciano Rossi)

Sou partidário.
eu odeio quem não participa, 
eu odeio os indiferentes.
Antonio Gramsci – Scritti 
giovanili

Fujamos depressa 
para as áridas montanhas
deixando 
as belas cidades 
entregues ao inimigo
e em cada penhasco 
busquemos a liberdade
contra a escravidão do chão traído.

deixamos as casas, as escolas 
      e oficinas
transformamos os velhos celeiros     
      em casernas 
por armas temos nas mãos as  
      bombas e a metralha
e temperamos músculos e coração  
      nesta batalha. 

Somos os rebeldes das montanhas
vivemos de privações e sofrimentos
mas a fé que nos acompanha 
será no futuro a nossa lei.

a justiça é a nossa disciplina
liberdade a ideia que se aproxima 
da cor do sangue é a nossa  
      bandeira
partidários das cerradas fileiras 
      ardentes.

nas estradas assaltadas pelo 
      inimigo
às vezes deixamos a pele 
      esfarrapada
sentimos desejo de desforra
sentimos amor pela pátria nossa.

Somos os rebeldes das montanhas
vivemos de privações e sofrimentos
mas a fé que nos acompanha 
será no futuro a nossa lei.

trad. Luis Miguel Cintra.

o Teatro da Cornucópia é uma 
estrutura financiada pelo Governo 
de Portugal – Secretário de 
estado da Cultura/Direção-Geral 
das Artes e apoiada pela Câmara 
Municipal de Lisboa.
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Não te falarei, amigo, do que, em cantos
e episódios, 
e coros em vez de imagens sobrepostas,
escreverei sobre o silêncio de Pílades,
que se converterá em revolta, 
e traição, 
contra o amigo da adolescência de membro erguido,
Orestes, o príncipe socialista, 
e da degenerescência de certas Fúrias
purificadas 
que se retiram para os montes festivos no céu,
e no céu perdidos; 
do regresso dessas Fúrias, no seu estado primitivo,
à cidade libertada, com elas, 
da monarquia; 
a regressão de Electra, 
ela, filha que amou o Rei seu pai,
e que agora é fascista como 
se é fascista na sombria saudade de origens
culpadas; 
da fuga de Pílades para os montes das Fúrias
transformadas em Euménides, 
as deusas dos resistentes 
e do amor súbito que liga ao resistente
um outro resistente; 
da preparação da luta, 
e do regresso à cabeça de um exército irregular
– o misterioso exército das montanhas; 
da aliança entre a fascista Electra e Orestes, liberal
e partidário de reformas 
na cidade agora opulenta; 
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Pílades é uma peça escrita no princípio dos anos 70, quando em Portugal 
houve pessoas que, tentando aliar-se aos militares que derrubaram o anterior 
regime, tentaram uma revolução, com talvez as mesmas dúvidas sobre o 
poder político e o mesmo amor aos que não mandam, aos que são explorados, 
aos que nesse tempo chamávamos povo, que os protagonistas desta tragédia. 

Quarenta anos depois, nem mesmo os que ainda não morreram e viveram 
esses tempos ousam já chamar povo aos explorados, por mais claro que 
seja que continuamos a ser explorados, e agora dizemos todos explorados 
(todos?), porque a diferença entre explorados e exploradores se esconde, 
os exploradores não têm cara, e quem nos governa é um “sistema” sem 
corpo humano, sem cara, aceite por todos, um sistema político que inventa 
a mentira a que chamamos democracia, sistema este que no seu nome une 
as palavras povo e poder: o poder que anulou a cara das classes sociais e que 
descobriu a fórmula para que a sociedade não pudesse reconhecer o inimigo, 
porque toda ela se tornou cúmplice da encoberta exploração. 

Que faz um escritor que vai acrescentando capítulos a um romance 
(Petrolio) que não chega a publicar, e nele se inventa a si próprio como 
industrial em crise pessoal de meia-idade, e chega ao ponto de escrever 
um capítulo em que o protagonista descreve em pormenor o sexo de cada um 
dos vários operários a quem, à hora de almoço, esse homem, numa variação 
da cena crística do ecce homo, ou da maior blasfémia que uma mente humana 
já inventou para o mistério da fé cristã, a eucaristia, de joelhos, toma na boca 
o sexo, como a hóstia na celebração religiosa? Que faz ele? Eu penso que tenta 
fazer política, viver com os outros, numa época em que o pensamento é talvez 
o campo de batalha possível. Mas como, se se identifica com o lugar do patrão, 
se escolhe para metáfora de si próprio um dono de fábrica que é ele próprio o 
poder? Humilhando-se desesperadamente. Ele procura desesperadamente 
a carne, e encontra ainda o corpo diferente de cada um, no sexo, essa função 
em que, no orgasmo, reproduzido aliás pelos místicos, está o último reduto da 
sinceridade. Do puro ser? Está a livrar-se da culpa, a resgatar-se através de um 
amor à humanidade, uma humanidade que se não reconhece como humana. 
Este poeta sabe o que é a morte e ama tanto a vida que sabe que o amor à vida 
é o amor aos outros, todos, e sofre porque onde procura caras só vê máscaras, 
disfarces, massificação. 

É a mesma atitude que o leva, estando fechado em casa com outra das 
coisas que nos individualizam ainda, a doença, a reinventar a tragédia 
clássica, e no caso do Pílades, a Oresteia, como no caso da Afabulação o Édipo, 
matrizes da nossa civilização como processos poéticos para recuperar a 
humanidade perdida dessas tragédias clássicas, reescrevendo-as a partir de 
um ponto de vista que é o da morte dos valores em que essas obras fundadoras 

este espectáculo
LuIS mIGueL cIntra

da intervenção de Atena 
que protege Electra e Orestes,
filhos da Razão, 
e os une, fazendo calar o uivo
das Fúrias antigas que vagueiam
pela cidade nova; 
da incerteza de Pílades
diante da cidade enriquecida
que já não precisa dele; 
do seu encontro, 
na noite da véspera da batalha, 
com o seu velho amigo da adolescência
que se manteve jovem, 
belo como nos tempos 
dos seus primeiros amores 
quando as mulheres eram para eles desconhecidas; 
e das horas que passaram em conversas sobre o amor
e a alma 
que nada têm a ver com a realidade presente,
e que os reúne; 
e, por fim, já no final da noite,
da solidão de Pílades, 
que, antes da alvorada, 
terá de tomar uma decisão. 

Pier Paolo Pasolini

Excerto de WHO IS ME: Poeta das Cinzas.
Suplem. de Teatro da Cornucópia, org. – 
Afabulação: [Programa]. Lisboa: T. da C., 1999.

Trad. Maria Jorge Vilar de Figueiredo.
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da civilização são irreconhecíveis pelo nosso tempo. Irreconhecíveis 
naquilo que as tornava humanas, começando pelo próprio espaço onde são 
apresentadas, o tipo de linguagem utilizada, a difícil inserção da arte na vida 
social. Escreve assumidamente para minorias, para teatros pequenos, obras 
que dificilmente podem ser recuperadas como entretenimento, de extensão 
impossível, sem acção, puro verbo, como quem se atira para o abismo e 
faz disso um manifesto. Será que o suicídio de Maiakovski em cabeças de 
educação católica pode ser assim? 

Um tal amor pela humanidade, um tal sentido da responsabilidade, 
infelizmente tende a soar nostalgicamente aos que, como o nosso poeta, 
vivem a sério e estavam vivos nos anos que em Portugal se seguiram ao 25 
de Abril de 74, para já não falar nos que viveram como Resistência Política 
os anos anteriores. Esses, como velhos que, por definição, deixam de viver 
a vida antes do fim, dizem: “Os jovens sabem lá o que isso é!” E eu lhes podia 
responder: “Mas já encontrei muitos que se interessam por saber, tanto 
pelo menos quanto nós que, para nos sentirmos existir, o queremos guardar 
apenas como passado nosso”. Pasolini parece quase crístico na sua atitude, 
e facilmente nos vem à boca a palavra “santo”. Não será por acaso que quis 
dessacralizar a vida de Cristo no seu Evangelho Segundo São Mateus, que 
dedicou a João XXIII. Mas o que resultou, ao escolher corpos e pessoas 
ainda do povo, imaculados de civilização industrial, e não só porque Deus 
escreve direito por linhas tortas, foi o contrário, foi que o filme se tornou tão 
religioso, tão límpido e tão simbólico, tão metafísico, como as pinturas do 
Beato Fra Angelico, e com figuras que teimamos em chamar idealizadas, 
de tão raras e puras que se tornaram. Isto porque alguém ousou pensar nas 
caras dos homens, ousou pensar o Evangelho como uma história de homens 
e reconhecer nas caras da gente do povo as caras das suas personagens, tanto 
como os pintores chamados primitivos, no meio da abstracção pura dos 
dourados, começaram a ousar pintar caras de gente. 

Esta minha devoção por Pasolini, e que aqui torno a confessar, reconheço 
que é antiga e bastante pessoal. Mas foi dessas maravilhas do Angelico, 
que já em Heiner Müller nos tinham parecido pertinentes, que me voltei 
a lembrar quando vi a caixa óptica a que tínhamos chegado para o cenário 
do espectáculo, nascida da vontade de criar um estrado monumental para 
o espaço onde se movem os protagonistas, com a sua nobre retórica, contra 
um fundo de nuvens pintadas mais uma vez pela Cristina (já tantas nuvens 
pintou e tão bem que aposto que já as sabe de cor), com uma porta que é “um 
rasgão num céu de papel”. Quando, na minha devoção especial também a 
um seu maravilhoso filme, Che cosa sono le nuvole?, reconheci naquele filme, 
no teatro de marionetas de Domenico Modugno, a mesma inspiração. É essa 
pergunta que Ninetto Davoli faz, com a sua voz inconfundível e a sua cara 
de absoluta inocência, quando depois do seu dono o atirar para a lixeira, uma 
verdadeira vala comum, deitado pela primeira vez de barriga para o ar, olha o 
céu. Por coincidência ou não, foi esse o título que Tolentino Mendonça, poeta 
e padre católico, escolheu para as suas crónicas no Expresso. Está a par das 
minhas devoções e talvez por isso me ofereça, do livro Estação Central, o seu 
poema sobre uma fotografia de Pasolini em Nova Iorque, que termina com 
estes versos: 



10 11

do pensamento daqueles a quem chamei velhos portugueses de hoje.  
A mim interessa-me, gosto de pensar sobre tudo isto. E gostaria de o pensar 
mais com os outros. E julgo, afinal como Pasolini, que é no treino de uma 
sensibilidade artística, ou no acompanhamento e na prática de uma arte 
difícil, e naquilo que de mais sincero os artistas produzem, que aqueles que 
ainda são cidadãos recentes poderão encontrar a função do teatro e nós o 
verdadeiro teatro que havemos de representar. Mais, é assim que no teatro 
havemos de fazer política. E se houver quem diga que o tema é antigo, que 
já nada disto interessa, eu digo: “Pois não. E o culpado é você”. E ele dirá: 
“Não senhor, é o sistema”. “Agora sim”, digo eu, “agora criaste um conflito 
dramático”. E não se pode exterminá-lo? Se esperamos muito, ainda nos 
extermina a nós primeiro, adianta-se à morte. 

Aqui, ao contrário das peças de Brecht, é o coração dos chefes o que se 
mostra. E, mais do que a luta de classes, a tragédia da consciência quando 
pomos em causa a natureza do poder e a capacidade revolucionária das 
massas. Os heróis trágicos aparecem exactamente como os políticos não são 
e teriam de ser. Para desejarmos que não fossem como são, que o poder não 
fosse uma máscara, que a sociedade fosse uma sociedade “sem vencedores 
nem vencidos”. Sem relações de poder. O teatro que Pasolini defende não 
é descritivo. Não serve para nos informar. Quer provocar. E no próprio 
trabalho de construção do espectáculo este texto revelou-se de facto como 
uma provocação, absolutamente vivo, motor de pensamento, criador de 
mais vida ao obrigar-nos a entrar em tão pouco praticados dilemas da 
responsabilidade política. Aqui fica ao vosso dispor um objecto estranho, 
incómodo, que talvez o sistema que domina o nosso quotidiano como um 
permanente estado de sítio venha a hostilizar (a nossa pouca disponibilidade 
de horários, a hora de jantar e deitar, a canseira do dia-a-dia, o desconforto e 
também a ignorância ou a falta de hábito de práticas culturais um tudo nada 
mais conceptuais). Agradeço, quer à Direcção do Teatro Nacional São João 
do Porto quer à do Teatro Nacional D. Maria II de Lisboa, por terem tido 
a coragem de assumir a nossa escolha e de co-produzirem o espectáculo, 
correndo talvez até maior risco que nós, que temos menos a perder. Mas, no 
contexto “Europeu”, Portugal acaba por ser quase sempre uma interessante 
excepção. E sei que os dois actuais directores dessas casas viveram e 
conviveram com a estranha realidade política desses anos 70. Talvez até 
tivessem visto a primeira encenação portuguesa no ACARTE e vibrado 
com a tradução de Mário Feliciano e Luiza Neto Jorge que neste espectáculo 
voltamos a adoptar. O tempo nem sempre desfaz. Tudo deixa um rasto na 
terra. Não é com a terra que riscou com o dedo molhado de saliva que Jesus 
cura os olhos do cego num dos seus milagres?

O último entrevistador de Pasolini falou-lhe assim: “Não são pose artística 
coisas destas que nos põem tanto em tanto perigo que chegam a levar-nos 
a mortes prematuras”. E regista o que Pasolini lhe diz poucas horas antes 
de morrer: “Parece que dizem que eu tenho saudades da revolução pura e 
directa feita pelos oprimidos, e que tem como objectivo tornarem-se livres e 
patrões de si próprios. Diz-se que eu imagino que um momento desses ainda 
poderia acontecer na história da Itália e do mundo. Aquilo que de melhor 
produz o meu pensamento talvez possa vir a inspirar-me um dos meus 

No verso desta fotografia 
que me acompanha há tantos anos
escrevi também uma frase sua 
sobre a blasfémia
que a santidade tem de ser
E ao balcão deste café, não longe de Times Square
dou comigo a pensar
confusamente em tudo isto

Percebi que a nossa encenação do Pílades voltava a parecer-se, como 
a da primeira Missão, com as vidas exemplares que os primitivos pintavam 
em quadradinhos por baixo da vida do santo, por mais que, no desamparo em 
que no nosso espectáculo todos os episódios se geram, a outros possa lembrar 
a admirável fantasia kitsch da Ópera de Pequim do tempo do camarada 
Mao Tsetung, com a mesma enfatização dos protagonistas e sobretudo 
com a bandeira vermelha no céu azul ao som de hinos militares.

Tenho, é verdade, por Pasolini, e muitos outros me acompanham, uma 
admiração desmedida. Orgulho-me de ter representado e produzido na 
Cornucópia a sua Afabulação. Mas sei que, como muitos sentirão, seria de facto 
difícil encontrar peça mais desadequada que este seu Pílades à eficácia de 
programação e gestão que é hoje pedida ao teatro em geral e muito em especial 
a um Teatro Nacional. Ou será que basta a etiqueta “vintage” para já se poder 
comercializar nem que seja como “antiguidade”? 

O teatro interessou Pasolini como autor nuns meses em que escreveu 
praticamente todas as grandes peças. E apesar de muitas vezes, na 
Afabulação, nos termos lembrado das antigas tragédias, é no Pílades que 
nos parece evidente que, com matéria tão pouco comparável à daquele 
tempo, está a tentar fazer uma tragédia com características parecidas com 
as da Grécia antiga, uma tragédia já destinada ao fracasso, num momento 
(mas que dura eternidades) político contemporâneo mas num tom literário, 
elevado, o da pura filosofia. Parece apostado em provar que já não pode 
haver tragédias quando não sentimos o Teatro como um momento político 
por excelência, tanto que os remorsos e as intrigas, que nas antigas eram 
expostas como matéria pública, nestas suas tragédias do poder são agora, 
pelo contrário, camufladas em intermináveis falas introspectivas. Mas 
Pasolini não quer entrar no mercado. Está interessado ou num combate 
com o inimigo, o público burguês, ou num encontro verdadeiro com um 
novo público revolucionário e amigo. Já no seu tempo havia dificuldade em 
encontrar um público de algum modo cúmplice, que, como ele, vive a mesma 
problemática mais ou menos sozinho e não desiste. As suas personagens de 
políticos, Orestes e Pílades, ambos progressistas, não têm duplos nos políticos 
profissionais da realidade, como antes talvez não tivessem também tido.  
São porta-vozes de um discurso de dúvidas e dilaceramentos da consciência, 
ainda presa nas teias da Razão. São, segundo o próprio Pasolini, metáforas. 
E são as dúvidas sobre o próprio sistema, absolutamente indissociáveis, 
infelizmente, da sua condição de ricos, aquilo que mais próximo está  
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da democracia liberal. As outras Euménides, continuando nos montes, 
“inspiram” por sua vez a revolução socialista e partidária de Pílades. 
Mas eis que inopinadamente intervém – e fora de toda a previsibilidade 
histórica – Atena. É a nova civilização capitalista. Atena, depois de ter 
previsto a Orestes a sua conivência com as atrocidades da burguesia 
fascista e a luta partidária contra ele, volta a chamar dos montes as 
Euménides fiéis. E estas, sempre inopinadamente, obedecem-lhe e 
tornam-se as deusas do bem-estar, da nova era opulenta. Pílades, assim 
abandonado por elas (notar, portanto, que foram as mesmas deusas da 
democracia liberal a “inspirar” a sua revolução socialista), não tem nada  
à sua frente, restando-lhe uma única verdade: o horror do poder.

É inútil que Pagliarani se finja de parvo como a maior parte dos críticos 
de Veneza: ele não é um crítico de cinema, com a sua rotina, vindo não 
se sabe de onde, e muito menos um grande espectador de Taormina. Se 
ele não é capaz de perceber por si só certas subtilezas – quando elas são 
absolutamente explícitas, como o meu texto publicado aí está a demonstrá-
-lo materialmente… Pagliarani deve perceber. Porque, se não fosse assim, 
então seria de facto inútil publicar livros e fazer representar textos de 
teatro, pelo menos em Itália. 

Obrigado e saudações cordiais. O seu
Pier Paolo Pasolini
(Trad. Luís Lima Barreto)

São os anos 70 em Itália ou são os dias de hoje em Portugal? 
E na personagem que fomos roubar a duas peças secundárias suas  

e ao talento do Isac, eu pecador me confesso.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

futuros poemas: o que sei e o que vejo não, de maneira nenhuma. Digo-vos 
francamente: eu desço aos infernos e sei coisas que não perturbam a paz dos 
outros. Mas tenham cuidado, o inferno está a cair-vos em cima. É verdade 
que ele veste uma farda e inventa uma justificação (às vezes). Mas também 
é verdade que o seu desejo, a sua necessidade de violência, de agressão, de 
assassinato, é grande e partilhada por todos. Não permanecerá por muito 
mais tempo como a experiência privada e perigosa de quem, digamos 
assim, já experimentou ‘a vida violenta’. Não tenham ilusões. E os grandes 
conservadores desta ordem horrível assente sobre a ideia de posse e sobre 
a ideia de destruição são vocês, com a escola, a televisão, e a calma dos vossos 
jornais. Felizes aqueles de entre vós que rejubilam quando conseguem que 
se identifique um crime. Para mim, isso parece-se com uma entre tantas das 
operações da cultura de massas. Não podendo impedir que algumas coisas 
se produzam, encontramos a paz fabricando prateleiras onde as enfiar”.

Poucas horas depois era assassinado, ao que parece por um jovem, num 
bairro-de-lata em Ostia, ao lado do aeroporto que liga Roma ao mundo inteiro.

Pasolini soa como profeta, não só porque se não envergonha de assumir 
esse papel em nome do papel de todos os artistas, aliás com alguma amarga 
ironia (veja-se o que ele fez em La Ricotta, em que pôs o seu colega realizador, 
conhecido como o mais megalómano e convencido do mundo, Orson Welles, 
no papel de seu duplo), mas também porque é efectivamente como um 
Inferno que estamos a viver a vida política das Democracias Parlamentares 
quarenta anos mais tarde.

Para mim, o trabalho neste texto foi a descoberta de uma nova improvisada 
companhia, como há muito não acontecia. A gravidade do assunto 
comunicou-se às três gerações de que o elenco é feito, e se o trabalho com 
o grupo mais novo de actores foi a descoberta de um grupo a sério de cabeças 
que pensam bem e felizmente já são diferentes, o grupo de actores que já 
conheço, alguns desde que eu comecei a representar e os quatro principais 
desde que eles começaram a representar, e que são os meus amigos, 
deram-me a alegria de neles me reconhecer mas de ainda me conseguirem 
surpreender com a inteligência do seu trabalho.

O que nos distingue como seres vivos das plantas e dos animais? Assumir 
que Adão e Eva nos condenaram ao Inferno de pensar. O teatro não é uma 
montra de vaidades.

Aqui fica um texto de Pasolini, indignado com o desrespeito com que 
menosprezaram este Pílades na sua estreia ao ar livre, no anfiteatro antigo  
de Taormina.

Aproveito também este bilhete para uma precisão sobre o meu Pílades, 
apresentado em Taormina, criticado no seu jornal por [Elio] Pagliarani 
(o texto de Pílades está publicado em Nuovi Argomenti). O tema profundo 
do drama é o seguinte: a deusa da democracia liberal, Atena, transforma 
as Fúrias, deusas da irracionalidade “selvagem”, em Euménides, deusas 
da irracionalidade sobrevivente como capacidade de sonho e sentimento 
num mundo racional; mas eis que metade das Euménides “degenera” 
e, das “misteriosas montanhas”, regressa à cidade, em pleno momento 



14 15

edI LIccIoLI*

E então, ó progenitor,
mata-me, ou queres que te siga
escarnecendo-me com leves 
ingenuidades? (É de facto 
uma criança quem te lança este desafio.)
Pier Paolo Pasolini – Madrigais a Deus

realidade como representação
1966 é na história de Pasolini um ano crucial, daqueles que encerram uma 
fase – na vida, no estilo – e abrem outra. À crise ideológica, que atormenta 
não só Pasolini mas toda a esquerda italiana depois da morte de Palmiro 
Togliatti (o carismático secretário do Partido Comunista Italiano), junta-se 
uma dilacerante crise pessoal, provocada por um súbito ataque de úlcera. 
Os meses de convalescença, a rígida dieta, o fastio provocado pela doença 
fazem-no pronunciar palavras amargas, sem apelo possível: “Pela primeira 
vez, sinto-me velho”.1 Este sentimento precoce de velhice, com quarenta 
anos apenas, modifica profundamente a relação do poeta consigo próprio 
e com a realidade que o rodeia: “Porque envelheci, porque me transformei 
num sage, humorista, porque aceitei demasiado as coisas...”2 Assim, a palavra 
“esperança” desaparece do seu dicionário privado, ou é substituída na sua 
linguagem quotidiana pelo termo muito mais angustiado de “utopia”. Um 
sinistro sentido de humor interrompe a sua juvenil, e no entanto séria, adesão 
ao mundo, porque “com o avançar da idade diminui o futuro, com o diminuir 
do futuro diminuem os problemas, diminuem as esperanças, diminui a 
retórica, e então fica-se mais alegre”.3

Neste estado de espírito, o autor dedica-se a escrever, com a paixão 
exclusiva de uma autêntica iluminação, as tragédias em verso do seu “teatro 
da Palavra”. A leitura das obras de Platão (que o deixam perturbado “pela 
sua beleza”)4 leva-o a utilizar a forma dialogada: “Como estas tragédias 
estão escritas em verso, é provável que necessitasse de um pretexto, pessoas 
interpostas, quer dizer, personagens, para escrever versos”.5 Pouco mais 
de vinte anos depois do início da sua carreira (o drama em dialeto friulano 
I Turcs tal Friul é de maio de 1944), volta o teatro a apresentar-se-lhe não só 
como género onde reciclar os materiais desprendidos de outras linguagens 
– todas elas em crise, incluindo o cinema, nessa difícil metade dos anos 
60 –, mas também como uma nova forma de poesia. O teatro converte-se 

Tragédia de um 
homem ridículo

* Excerto do 

prefácio da tradução 

espanhola de Carla 

Matteini: Fabulación 

de Pier Paolo 

Pasolini. Madrid: 

Editorial Hiru, 1997. 

 

Trad. luís lima 
Barreto.



16 17

À Sombra de Sófocles, no sexto episódio de Afabulação, corresponde a tarefa 
de traduzir numa fórmula mais acessível a síntese desta procura:

O homem só se apercebeu da realidade
quando a representou
E nada melhor do que o teatro a pôde alguma vez representar.

A nível semiológico, Pasolini define o teatro como uma técnica audiovisual 
que, à semelhança do cinema, utiliza “um sistema cujos signos, não 
simbólicos mas icónicos, são os mesmos signos da realidade. O teatro 
representa um corpo mediante um corpo, um objeto mediante um objeto, 
uma ação mediante outra ação”.12 Mas, diferentemente do cinema, não 
reproduz a realidade, representa-a apenas. Neste matiz semântico pode-se 
captar o valor distinto atribuído aos dois termos, já que – em relação com o 
homem – representação indica um sistema que de todos os modos distancia 
da realidade, ao passo que reprodução supõe uma permanência da mesma na 
linguagem audiovisual, que a recria. Se, com efeito, no cinema, a linguagem 
escrita-falada se limita a integrar a linguagem pura da presença física e 
da ação, no teatro, pelo contrário, é precisamente sempre esta última o 
suporte da primeira. No teatro, a “palavra falada”, que contém a “grande 
e insuperável beleza da vida em si e por si, que se vai”, atravessa o processo 
de estilização da escrita do autor, para voltar depois falada: mas “falada (e por 
isso viva, em toda a sua felicidade física) depois de ter sido escrita (quer dizer, 
dominada pela severidade e pela loucura da razão)”.13 Por isso, a Sombra de 
Sófocles sentencia: 

No teatro, a palavra vive uma dupla glória, 
nunca ela é tão glorificada. Porquê?
Porque é, ao mesmo tempo, escrita e proferida.
É escrita, como a palavra de Homero,
mas ao mesmo tempo é pronunciada como as palavras 
que trocam entre si dois homens no trabalho 
[...] Ora, no teatro, fala-se como na vida.
Vês? Agora, lamentas-te: aaaaah, aaaaah, 
e no teatro esse som é o mesmo: aaaaah, 
aaaaaaaaaaaaah…

A palavra é o eixo central de um teatro que desloca a ação para as margens, 
humilhando-a como que por um calculado contrapeso em relação com a 
supremacia adquirida no cinema. Se a linguagem das ações é a linguagem 
mesma da realidade, Pasolini não exclui nem a palavra nem a poesia do 
conceito de ação, porque nada – nem mesmo os sistemas simbólicos e 
convencionais – pode fugir do círculo mágico da realidade. Da poesia como 
ação, Pasolini aproxima, ou confronta, de acordo com as necessidades 
expressivas das linguagens empregadas (cinema, teatro, poesia), a poética das 
coisas. A vida, nos seus elementos mais simples, nos seus atos mais comuns, 
é poesia pura, uma “poesia testemunhada por si mesma, concomitante com 
a vida, arrastada com a vida”.14 As coisas são as palavras da realidade: com 

em instrumento para continuar a escrever versos, depois da interrupção 
de alguns anos (Poesia in forma di rosa tinha saído em 1964), ao mesmo 
tempo que lhe oferece a oportunidade de transcender os limites do sistema 
simbólico da escrita e recrear, no momento da representação, uma “poesia 
oral (há séculos perdida, inclusivamente no teatro)”,6 baseada na força da 
palavra. No espaço do teatro, Pasolini identifica o único âmbito sacralizado 
pela convenção onde opor à linguagem puramente verbal a das ações 
e comprovar, no confronto, a validade da presumida língua da realidade. Eixo 
central desta instituição é o problema filosófico da “representação” que, a 
partir de Schopenhauer, não pode deixar de relacionar-se com o “espetáculo” 
da vida, duplicado (no sentido artaudiano do termo) pelo teatro.

Ao viver, representamo-nos e assistimos à representação alheia. 
A realidade do mundo humano é apenas esta dupla representação, onde 
somos atores e espectadores ao mesmo tempo: um happening gigantesco,  
de certa maneira.7

O observador converte-se em espectador e o observado assume o 
papel do ator. A vida é assim vivida como um espetáculo recíproco: 
“O que demonstra que não existe uma dissociação entre Experiência e 
Representação”.8 Nos ensaios cinematográficos entre 1966 e 1971, Pasolini 
elabora a teoria da linguagem das ações como linguagem da realidade, 
pelo que o cinema não passaria da língua escrita da própria realidade, quer 
dizer, corresponderia à transcrição “do monólogo que o Corpo infinito da 
Realidade faz consigo mesmo”,9 mediante todos os signos existentes (tanto 
icónicos como simbólicos). E se a “realidade fala consigo própria”, surge 
a suspeita de que, quando Pasolini alude ao conceito de “representação”, 
se refere a uma espécie de autorrepresentação que a realidade poria em 
cena a e consigo própria, através da multidão de signos que compõem o 
seu corpo único e infinito. Assim, também aquilo que o autor define como 
“Código da Realidade vivida” (ou Ur-Código, ou, mais ainda, Código dos 
Códigos), onde a vida se exprime no puro pragma, o monólogo da realidade 
consigo própria se faria mediante a “representação” que um signo confere 
a outro signo, ou seja, um espetáculo... De quem? E para quem? É arriscado 
responder a estas perguntas, mas, tendo em conta que Pasolini se exprime 
sempre en poète, podem aventar-se algumas conclusões. Quando o autor 
escreve, per absurdum, “a realidade é a linguagem de B.” (onde B. é Brahma, 
ou seja, Deus),10 a intenção de superar a definição de uma natureza que se 
autorrevelou tautologicamente e de demonstrar que “ser não é natural”,11 
não alude em definitivo apenas a Deus (Brahma ou Uno originário), que 
fala consigo mesmo através de todas as coisas e de todos os seres criados, 
mas também ao “espetáculo” que as coisas e seres criados constituem para 
Ele. Em suma, algo parecido com a teoria do “mundo como representação” 
do Uno originário (que de Schopenhauer passa a Nietzsche, e deste ao 
pensamento débil do nosso século), e a consequente ilusão da existência: 
deduções a que Pasolini volta frequentemente nas suas livres análises 
semiológicas.
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palavras, precisamente na refinada construção métrica do verso, defrontam-
-se com o informe, com a inquietante matéria das vísceras, perdem o seu 
equilíbrio e caem em excessos autodestrutivos. Ao delírio da corporalidade, 
sempre unicamente dito, corresponde o delírio da verbalidade, que acaba por 
desterrar toda a ilusória fé logocêntrica na desconstrução da linguagem: a 
afasia da última Rosaura em Calderón, os gritos obsessivos que desgarram as 
réplicas de quase todas as personagens das tragédias, finalmente o silêncio, 
invocado como trégua da razão, brecha até ao longínquo mundo em que 
“NINGUÉM FALAVA”,18 são as rebeldias extremas contra a tirania do logos. 
O labirinto linguístico (metaforizado pelo arquétipo mítico), de onde se 
extraviam os homens e as mulheres do teatro de Pasolini, não passa de um 
cárcere da razão, pois, como se interroga Giorgio Colli em O Nascimento da 
Filosofia: “Que signo é o logos? É um produto do homem, em que o homem se 
perde, se derruba?”

a ilusão teatral
Um destino igual, atormentado, abarca todo o corpus teatral de Pasolini. 
Exceto Calderón, considerado pelo autor como um dos seus “logros formais 
mais seguros”19 e por isso entregue à editora em 1973, as outras tragédias 
têm uma história bastante mais complexa e angustiada. A escrita dramática 
parece amplificar a maldição da palavra, e os textos são continuamente 
retocados, numa espécie de condenação à forma precária, nunca resolvida 
nem definitiva. À fúria expositiva da primeira escrita dos dramas opõe-se, 
ou simplesmente acrescenta-se, a sua correção contínua, inacabada, a quase 
obrigação de permanecerem inéditos. Os pragmáticos assertos contidos 
no Manifesto para um Novo Teatro (apresentados ao público por ocasião 
da estreia de Orgia em 1968) confirmam, por um lado, a necessidade de 
incidir no panorama cultural para renovar o espetáculo, mas, por outro, tal 
segurança de opinião contradiz-se com as repetidas censuras que sofrem os 
textos. Um teatro frequentemente julgado como “impossível”, em busca da 
sua própria definição interna que, no fundo, não concluiu nunca, deixando 
abertas novas possibilidades de elaboração. O facto de serem “coisas quase 
póstumas”20 não é em definitivo casual, e liga-se ao projeto poético, adotado 
por Pasolini a partir dos anos 60 e só perfeitamente realizado em Petrolio, 
de deixar a escrita pós-moderna incompleta. Enquanto mimesis na forma e 
nos conteúdos do caos provocado pela “Nova Pré-História”, a escrita deve 
permanecer num estado de fragmento, para os textos saírem depois em 
edições póstumas, cuidadas pelo próprio autor que se finge morto (no caso 
de Divina mimesis) ou – ao verificar-se a sinistra circunstância – por outros 
eminentes filólogos.

As seis tragédias parecem nascer de uma primeira escrita unitária e 
contemporânea, embora surjam dúvidas sobre a ordem seguida nas fases 
sucessivas de reelaboração dos textos. Pasolini associa sempre a redação 
das obras teatrais à grave crise de úlcera que, segundo seguras referências 
biográficas, o atacou em março de 1966, e não em 65, como ele repetidamente 
afirma em artigos e entrevistas. Teatro e doença estão estreitamente ligados 
desde a primeira carta enviada ao seu editor, Livio Garzanti, depois da fase 

elas, com a sua polissemia e o seu mistério, a realidade fala uma linguagem por 
vezes obscura, misteriosa, sempre poética:

É por isso que eu só queria viver, 
mesmo sendo poeta, 
porque a vida também se exprime por si mesma.
Queria exprimir-me com exemplos. 
Lançar o meu corpo na luta. 
Mas se as ações da vida são expressivas,
a expressão também é ação, 
porque não há outra poesia senão a ação real.15

Nestes versos autobiográficos, compostos no fatídico ano de 1966, anuncia-
-se esse confronto entre palavras e coisas (corpos) que, desbaratando os 
conflitos arquetípicos, acaba por envolver as personagens-ideia do “teatro da 
Palavra”. Uma espécie de “tragédia linguística”16 na qual se inserem as outras 
tragédias que falam, em troca, a língua primária da carne. Assim, paradoxo 
no paradoxo, a linguagem dos corpos, anunciada e verbalizada com tanta 
insistência, não se exibe nunca em cena. Como no antigo teatro ateniense 
(sobre o qual se modela o “teatro da Palavra”, de acordo com o ponto 7 do 
Manifesto para um Novo Teatro), todas as ações se desenvolvem fora, longe  
da vista do público, para reunir-se depois na e pela palavra, omnipresente  
e omnipotente.

No teatro atuam duas tensões contraditórias, igualmente ativas e potentes 
em toda a poética pasoliniana: por um lado, a exigência de abolir as barreiras 
erguidas pelos sistemas simbólicos,17 na ilusão de poder recuperar a 
linguagem primeira e puramente pragmática da realidade; por outro, fazer 
desta demanda utópica o conteúdo da poesia, que constitui o momento 
delicadamente expressivo da língua na sua distância da realidade. O teatro 
poderia satisfazer este desejo, já que os seus signos vivos são os mesmos 
que os da realidade, a ponto de, no sexto episódio de Afabulação, a Sombra 
de Sófocles afirmar: “O teatro / não evoca a realidade dos corpos só com as 
palavras / evoca-a também com esses mesmos corpos...” E, em contrapartida, 
o teatro, precisamente, declara perdida e irrecuperável a linguagem da Carne 
e exibe o conflito entre as palavras orais e as corporais. Nos cinzelados 
monólogos em verso livre, a palavra exprime a sua qualidade de detrito, de 
aditivo à linguagem das coisas, e denuncia o desgaste que a corrompe até 
ao limite da abstração verbal. O espelhismo da realidade que oscila sob os 
projetores da cena, apesar ou precisamente em virtude da representação, 
revela-se como tal. Ficam as vozes para falar da carne (distante, maldita, mas 
imperiosa) e do mundo (perdido como o Éden, ou então demasiado presente 
como um campo de concentração), até que os suspiros da nostalgia ou os 
gritos de raiva desgarram a última franja da realidade, que permanece na 
palavra: a phoné. O som contrai-se em grito, e este é afogado pela consciência. 
A voz atenua-se, cala-se. O silêncio acaba por envolver o palco. Chega-se 
assim a outro limite na longa cadeia de oposições, que se desprende, 
primeiro, na poesia, depois, ainda mais evidente, no teatro de Pasolini: as 
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depois de ter lido o ensaio de Foucault As Palavras e as Coisas, e acabado 
entre o verão de 1968 e 1973 –, Pasolini começa a falar precisamente nesse 
período: alude ao projeto de um filme intitulado Calderón numa conversa 
com Jon Halliday e volta a propor ao seu editor, em finais de 1970, o “volume 
de teatro, seis tragédias, com o título Calderón”. Mas quando depois, em 
janeiro de 1973, Garzanti reclama o livro anunciado várias vezes desde maio 
de 1966, Pasolini responde com cautela: “Precipitei-me um pouco: as outras 
‘coisas teatrais’ precisam ainda de uma revisão e de serem rescritas, antes 
de serem legíveis. A única possível é Calderón, que lhe mando. Gostava de 
publicar Calderón antes, sozinha; e depois, mais adiante, o volume inteiro  
de todo o teatro”.

O encontro com a crítica, tanto teatral como literária, frequentemente 
procurada pelo autor, ou não se produz ou manifesta-se em termos de 
confronto. Com o linchamento de Pasolini por ocasião da representação 
das suas tragédias (primeiro Orgia e depois Pílades), alternam silêncios 
ainda mais ofensivos, quando os seus textos aparecem na revista. Assim, 
precisamente com a publicação de Afabulação em 1969, encerra-se o período 
em que o teatro tinha sido o centro do programa cultural de Pasolini. Da 
primavera de 1966 ao verão de 1969, todo o projeto iniciado por Pasolini gira 
em torno do teatro, tal como toda a linguagem praticada se contamina com 
o teatro: a novela-guião Teorema não passa da tradução do texto dramático; 
os filmes rodados neste período são traduções cinematográficas de peças 
teatrais (Teorema e Porcile), versões para cinema de tragédias clássicas (Édipo 
Rei e Medeia) ou filmes teatrais.

O fracasso da ideia de um centro permanente de atividades teatrais, 
a experiência no fundo dececionante da encenação de Orgia (apressada e 
descontínua por causa do início da rodagem de Porcile) e o regresso à poesia 
com os textos que seriam publicados em 1971 em Trasumanar e organizzar, 
são fatores que confluem para que o balanço deste biénio seja negativo. Nas 
entrevistas de 1969, Pasolini começa a distanciar-se do compromisso teatral, 
que considera pronto para arquivo: “Cada vez mais me dou conta de que o 
teatro não se improvisa, que é uma empresa que exige que se lhe consagre 
toda uma vida”. A desconfiança para com o ambiente teatral italiano não lhe 
permite outras possibilidades, e depois do silêncio com que são recebidas 
as duas tragédias publicadas, Pasolini sentencia: “O teatro morreu porque 
a gente do teatro não tem qualquer interesse pela cultura”.22 O contacto 
direto com a cena coloca-se entre parênteses e os textos voltam para as mãos 
do escritor como peças literárias, continuamente relidas de forma crítica. 
O primeiro momento de euforia dilui-se numa obsessiva meditação sobre  
a poesia dramática e sobre a sua própria função de dramaturgo só “para 
leitores de poesia”,23 um teatro que evita o encontro com o palco para viver  
na dimensão exclusiva da literatura.

aguda do ataque de úlcera: “Levantei-me, finalmente, depois de ter passado 
quase um mês na cama. Uma experiência não sofrida em vão [...]; escrevi 
um drama, Orgia, e estou a acabar um segundo drama, O Poeta Checo (ou 
Poesia)”. Já então o autor devia duvidar da possibilidade de representação 
destes dramas teatrais, pois em abril de 1966 assinala preferir “que estes 
dramas se façam no estrangeiro, e, em Itália, quem sabe, não se representem, 
ou que se representem depois da sua publicação. Teria de encontrar um 
bom tradutor, melhor, muitíssimo bom, porque os dramas são em verso, 
embora num verso muito próximo da prosa”.21 A Orgia e Besta de Estilo 
(título definitivo do segundo drama) junta-se uma referência a Pílades na 
carta a Garzanti de maio de 1966: “Vou quase a meio de um terceiro drama 
(a continuação político-fantástica da Oresteia): teremos que programar um 
volume de teatro!”

Em junho do mesmo ano, noutra carta ao editor, Pasolini volta a propor o 
projeto de um volume de “teatro” que inclua os “quatro ou cinco dramas” que 
está a acabar, enquanto alude pela primeira vez às versões cinematográficas 
de Teorema e do Édipo Rei de Sófocles.

Pílades sai na revista Nuovi Argomenti em finais de 1967. Se Orgia é a 
“primeira coisa” escrita para o teatro e a primeira a ser levada à cena, para 
comprovar os ditames programáticos do novo “teatro da Palavra”, Pílades 
é sem dúvida o texto mais cuidado e mais bem organizado, pelo menos a nível 
literário, para uma divulgação das posições ideológicas do autor um pouco 
antes e durante o famoso Maio de 1968.

Em pleno clima sessentaeoitista, Pasolini escreve uma carta cheia de 
apreensão ao seu editor, que está a atrasar a saída do último número da 
revista Nuovi Argomenti: “Preocupa-me, porque publiquei aí qualquer coisa 
que me importa muitíssimo, e de que depende todo o meu trabalho futuro: 
refiro-me ao Manifesto para um Novo Teatro. Como creio que lhe indiquei, o 
Teatro Stabile de Turim decidiu financiar o meu projeto; estou a preparar os 
textos (que lhe entregaria para publicação no outono, com o título de Porcile): 
todos os meus amigos (Volponi, Moravia, Siciliano, a Morante, Bertolucci) 
aceitaram traduzir do grego, e preparam-se para o trabalho. O novo teatro 
será, para além de teatro, um movimento cultural e de certa maneira político 
(componente de uma autêntica ‘Nova Esquerda’, e Nuovi Argomenti será o seu 
órgão)”. A proposta dos teatros stabili previa num primeiro momento a criação 
de espaços de encontro, um “autêntico fórum” (como especifica Pasolini 
em carta a Leonardo Sciascia na primavera de 1968), aberto aos escritores 
italianos comprometidos na dupla frente da renovação da linguagem teatral 
por uma via cultural, e da renovação do compromisso mediante a eleição de 
um “teatro político”. Mas, apesar do clima de euforia, o projeto naufraga e 
Pasolini tem que confrontar-se com a direção cénica de Orgia.

Primeiro Teorema e depois Porcile convertem-se em filmes. (Pasolini 
diria: traduzem-se.) No turbulento verão de 1969, o autor está a realizar 
Medeia e, durante uma viagem ao Uganda e à Tanzânia, realiza também 
o documentário Appunti per un’Orestiade africana. Enquanto em Itália sai, na 
Nuovi Argomenti, Afabulação. De Calderón – esboçado em princípios de 1967, 
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o teatro de Édipo
Ao recuperar a forma da antiga tragédia ática e a primazia que nela tem 
a palavra, Pasolini parece avalizar a teorização aristotélica, segundo a qual 
o texto dramático, considerado como obra literária mais do que teatral, é 
o eixo do teatro. Com efeito, o ponto 8 do Manifesto assinala: “Assistir às 
representações do ‘teatro da Palavra’ com a ideia de escutar (de ouvir) e não 
de ver (restrição necessária para compreender melhor as palavras entendidas 
e, portanto, as ideias de fundo, as personagens reais deste teatro)”. No ponto 
10, diz: “A ausência de ação cénica implica naturalmente o desaparecimento 
quase total de encenação – luzes, cenografia, guarda-roupa, etc., tudo será 
reduzido ao indispensável”. 

Mas se para Aristóteles, e para a dramaturgia clássica em geral, a forma 
dramática deve ser – segundo a definição de Peter Szondi – absoluta no seu 
tempo (entendido como presença, aplanado no presente, excluindo passado 
e futuro) e no seu mundo de relações intersubjetivas (resolvidas no diálogo), 
em Pasolini, o drama sofre o mesmo processo de epicização que caracteriza 
a história do teatro contemporâneo. A opção de dividir os textos não em 
atos e cenas (unidades típicas da estrutura dramática clássica) mas em 
episódios, é um indício claro do deslizar da forma para uma fragmentação 
da narração e do sentido que só o teatro épico permite. O exemplo de Brecht 
é apenas colateral, enquanto atuam em profundidade, na escrita dramática 
de Pasolini, os estímulos provocados pelas aberturas épicas intentadas por 
Strindberg, Maeterlinck, Thornton Wilder e Eugene O’Neill. Se “o drama 
é uma entidade absoluta”, e esta entidade “deriva em definitivo da sua 
origem dialética”, e se o drama “não se escreve, implanta-se”, ainda que 
“os termos enunciados sejam sempre resoluções”,24 Pasolini afasta-se dessa 
forma “absoluta” pelo simples facto de levar até à sua dissolução a estrutura 
dialógica. Em geral, no drama, a pessoa que fala é diferente da que ouve, e 
ambas são típicas da situação espaciotemporal de um diálogo, enquanto no 
monólogo – enunciado anómalo – o interlocutor não existe, e a personagem 
fala consigo própria. A condição de um enunciado costuma ser “egocêntrica”, 
quer dizer, o papel de falante, de centro do discurso, transfere-se de um 
participante para outro na conversa; mas nos textos de Pasolini assistimos 
a uma aniquilação dos vários interlocutores, que se resumem no perdurar 
estático do monólogo, “o mais teatral dos eventos teatrais”, observa o autor 
no prólogo a Orgia. Afabulação avança toda ela através de “falsos” diálogos 
entre o protagonista e outras aparências de personagens (a Mãe, a Rapariga, 
a Vidente), cujas perguntas servem apenas para introduzir os longos 
monólogos do Pai, que verbaliza a sua corrente de consciência isolando-se em 
cena, em posição frontal, diante dos espectadores: “O teatro da Palavra não 
encontra o seu espaço teatral em mais nenhum lugar que não seja a cabeça. 
Tecnicamente, este ‘espaço teatral’ é frontal: texto e atores de frente para  
o público”, lemos no epílogo do Manifesto.

Resulta evidente, além disso, nas tragédias pasolinianas, a violação da outra 
categoria formal essencial do teatro clássico: a temporal, constituída pela 
sucessão de muitos momentos “presentes” que, um após outro, motivam a 
mudança das personagens e das suas ações. Num artigo de 1965, Pasolini 
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tentativa de escrita teatral, como um 
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descobri-o bastante tarde”, declara Pasolini 
numa das suas conversas com Jean Duflot. 
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do sentido introduzida nas suas obras era 
um empréstimo da técnica de distanciação 
brechtiana, Pasolini responde: “De facto, 
esta suspensão do sentido é brechtiana. 
Mas creio tê-la praticado instintivamente, 
a bem dizer por efeito do meu carácter, do 
meu temperamento que, como sabe, evita o 
julgamento moral, o julgamento definitivo, 
por respeito a um certo mistério da existência, 
das coisas e dos seres. Na realidade, esta 
suspensão do sentido é bastante diferente 
da de Brecht. Brecht vai até ao fim da sua 
conclusão ideológica. Para ele, a ambiguidade 
é provisória, escapa à existência, resolve-se 
muitas vezes na história... Pelo contrário, a 
suspensão em Accatone – de resto, nessa época, 
eu praticamente não conhecia Brecht – é de 
carácter existencial; é teoricamente o que 
poderíamos definir como uma interrupção do 
julgamento diante do mistério da existência”.
27 Pasolini, Petrolio.
28 Franco Rella, Miti e figure del moderno. 
Parma: Pratiche, 1981.

defendia que a fortiori o “presente real” era o único tempo possível do 
teatro, mas nos seus textos dramáticos parece negar esta conclusão teórica, 
na constante fuga da ação verbalizada do tempo presente para o tempo 
do passado ou do sonho-recordação. Ao fazê-lo, o poeta vai na esteira das 
experiências típicas do teatro moderno que, sobretudo em Strindberg e na 
sua “dramaturgia do eu”,25 rompem com as relações intersubjetivas do drama, 
a favor de uma dimensão – mesmo patologicamente – subjetiva, na qual se 
fundem passado recordado, espaço onírico e presente alienado no único 
tempo reconhecido como válido: o eu. Apesar dos propósitos ideológicos 
expostos no Manifesto, Pasolini situa-se idealmente numa zona mais próxima 
de Strindberg e de certo teatro expressionista do que de Brecht.26 Nas 
tragédias do “teatro da Palavra”, as personagens, embora caracterizadas por 
pertencerem a uma classe social bem determinada (a burguesia), nunca são 
atores de uma história apenas ou sobretudo “dialética”. Os temas de debate 
ou de reunião caem num delírio de corporalidade, que em breve acaba por 
absorver a densidade ensaística numa espécie de ebriedade dionisíaca. 
Isto ocorria já nos melhores poemas de Le ceneri di Gramsci (1957) e de 
La religione del mio tempo (1961), só que agora a prepotência da carne não 
se compromete nos limites evocativos da linguagem poética, e pode libertar-se 
no espaço tridimensional, físico, do palco.

Pasolini elimina da sua escrita dramática toda a forma de “graduação”, 
considerada um “elemento crepuscular e pequeno-burguês”: “Os erros que 
se devem a uma alma diminuída não são trágicos. Também o não são as 
suas hesitações e incapacidades de interpretar na sua fatalidade, trágica 
por matemática, a acumulação dos eventos que lhe acontecem”.27 A tragédia 
antiga morreu quando em Édipo em Colono, sobre o fundo de contradições 
que pareciam insanáveis, o velho Sófocles sacrificou Édipo, aquele que 
tinha transgredido as mais sagradas ordens da natureza (para conquistar, 
como diria Nietzsche, a sabedoria), nomeando-o garante do termo sagrado 
de Atenas. A tragédia extingue-se, quando, em As Bacantes, a dor raia a 
loucura – à pergunta “O que é a sabedoria?”, Eurípides responde “a sabedoria 
não é sabedoria”: não existe saber, nem mesmo o trágico, que possa penetrar 
no mistério da vida. Todavia, a tragédia volta a aflorar na história, e emerge 
sempre que o homem tem que pensar na radicalidade de conflitos e de 
contradições que não se podem mas devem pensar juntos. “A tragédia não 
é a narração de eventos lutuosos: é um pensamento”, escreve Franco Rella. 
“É o pensamento que fluidifica os limites conhecidos, ente a pólis e o exterior à 
pólis, entre masculino e feminino, entre humano e divino. É o pensamento que 
descobre que a relação do homem com o mundo e com o divino se realiza dentro 
de um conflito. Pode-se ficar aniquilado neste combate, mas não vencido, 
porque a vitória de um contendor significaria o fim do pensamento trágico, que 
se movimenta estruturalmente dentro de um conflito capaz de questionar toda 
a representação mítica e simbólica de uma civilização”.28 Por meio dele, o herói 
trágico alcança o saber (de si e do outro) despotenciando-se, degradando-se, 
num processo de sofrimento que é a cura da enfermidade do poder. 
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forças. Para um marxista, dir-
se-ia uma afirmação um pouco 
heterodoxa. E a ciência? 
PPP Também a ciência, na sua 
essência, pertence mais ao mundo 
religioso que ao da racionalidade. 
Repara no cientista. É um homem 
religioso, não tem sentido prático, 
é desinteressado; é, à sua maneira, 
um místico que supera com a 
intuição, com a fantasia, com a 
totalidade do seu poder cognitivo 
a simples razão. O erro da burguesia 
é identificar a inteligência com a 
razão, quando aquela é algo mais 
do que esta. 
MC Pois bem, nós vivemos numa 
época científica; hoje, na cultura, 
é a ciência que domina; dever-se-ia 
concluir que vivemos numa época 
religiosa...
PPP Não, porque hoje triunfa 
a aplicação da ciência, ou 
seja, a técnica, não a ciência. 
O racionalismo burguês, que 
contempla apenas a utilização 
prática das coisas, não tem nada a ver 
com o verdadeiro espírito científico. 
MC Compreendo. Para ti, a razão é 
a utilização prática das descobertas 
feitas pela inteligência, sejam elas 
religiosas ou científicas. 
PPP Sim, a inteligência como poesia, 
sabedoria, fantasia, intuição é a 
capacidade de compreender. A razão 
limita-a porque exclui tudo aquilo que 
não se pode compreender, rejeitando-o 
para a categoria do não-cognoscível. 
Exclui, por exemplo, o inconsciente. 
No inconsciente não tem validade o 
princípio da não-contradição, que é 
o pilar de qualquer lógica racionalista; 
em consequência, a razão burguesa 
recusa o inconsciente. 
MC Na verdade, o inconsciente 
é exatamente uma descoberta da 
nossa civilização, que tu chamas 
burguesa...

PPP Exato. Pertence à cultura 
irracionalista que caracteriza 
o nosso tempo e que, como no 
princípio te dizia, representa o 
simbólico suicídio da burguesia. 
MC Dizes tu que qualquer classe no 
poder é necessariamente racionalista, 
porque deve pôr ordem no mundo dos 
fenómenos, e que, consequentemente, 
violenta as melhores capacidades 
cognitivas do homem. Eu não 
me iludiria muito acerca destas 
capacidades, que aliás, onde existem, 
teriam milhentas possibilidades de 
expressão. Por outro lado, consegues 
imaginar uma sociedade sem 
poder e, consequentemente, sem 
racionalidade? 
PPP Sim. Sou marxista exatamente 
porque Marx dizia que a revolução 
levaria ao enfraquecimento e à 
desaparição do poder tal como ele é 
concebido pela sociedade burguesa. 
O poder – insisto neste ponto – 
é horrendo: quer se esteja na sua 
posse, quer se queira conquistá-lo. 
É sempre corruptor.
MC Isso é uma história velha, creio 
que relegada de vez pelos próprios 
marxistas para o arsenal das 
velharias. Não parece que na Rússia 
o Estado esteja muito enfraquecido. 
E na China... Quem sabe o que 
quer que seja de como o poder é 
efetivamente exercido? Conheces, 
portanto, um exemplo na história 
que mais próximo esteja deste ideal 
de sociedade que se autogoverna? 
PPP A pólis grega. 
MC A pólis era um Estado. Pequeno, 
mas ainda assim um Estado; 
por vezes tirânico, nem sempre 
democrático. 
PPP No entanto, permitia que 
Sócrates desenvolvesse o seu ensino. 
Entretanto, desviámo-nos do 
assunto. O ponto a fixar é aquele que 
referi quando me perguntaste se era 

Pier Paolo Pasolini […] O nosso 
século pode ser, culturalmente, 
bem definido. Posso resumir-te a 
história com uma parábola. Existia 
no mundo uma sociedade muito 
poderosa, decidida a conservar o 
poder por todos os meios. Mas o que 
existe de mais culpável do que deter 
o poder? E quando alguém se sente 
em culpa o que é que deseja? Deseja 
punir-se. A burguesia, oprimida pelo 
sentimento de culpa, queria suicidar-
-se. E fê-lo. Mas indiretamente, 
atingindo-se na cultura, ou seja, na 
razão. A cultura burguesa, de facto, 
estava sob a insígnia da razão; a 
razão era o grande mito da cultura 
oitocentista. Através da morte 
da razão, a burguesia suicidou-se 
expiando a sua culpa, a culpa de deter 
o poder. 
Manlio CanCogni Nunca tinha 
pensado que quem manda se sentisse 
em culpa. Pelo contrário, tive sempre 
a sensação de que o frui com prazer; o 
poder está na cabeça de quem manda, 
fá-lo sentir-se importante, vivo. 
PPP E neste suicídio a burguesia 
encontrou o seu carniceiro: Hitler. 
Hitler foi o deus do irracionalismo. 
Toda a poesia europeia de Rimbaud 
até hoje é irracional.

MC Desta maneira, colocam-se no 
mesmo plano Rimbaud e Hitler, o 
simbolismo e o nazismo... As ideias 
confundem-se-me. 
PPP A razão, o culto da razão, 
é burguês. 
MC Mas também a civilização grega é 
racionalista; queres dizer que também 
ela era burguesa? Então é necessário 
dizer que tu entendes por burguesia 
a classe no poder. Se assim é, toda a 
história do mundo é burguesa, desde 
Atenas até à China de Mao. 
PPP As civilizações do passado eram 
religiosas, não racionalistas.
MC Contrapões a religião à 
razão. Mas então onde colocas o 
catolicismo? O catolicismo, na época 
da sua plenitude, quando se pode 
falar de uma civilização por ele 
marcada, a Idade Média, é uma das 
maiores construções racionalistas 
(basta pensar em S. Tomás) de toda a 
filosofia ocidental. 
PPP Isso quer dizer que a essência 
religiosa do cristianismo foi 
racionalizada pela classe no poder. 
MC Pensas, portanto, que a força 
vital da história é de natureza 
religiosa e que a razão é o 
instrumento com o qual as classes 
no poder moldam e utilizam essas 
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romance precisa de estabilidade. 
Doutra maneira, narrar torna-se 
um fatigante andar a correr atrás 
das coisas. O teatro, pelo contrário, 
permite-me fazer ao mesmo tempo 
poesia e romance. Poesia, porque, 
como sabes, escrevo as minhas 
tragédias em verso; romance,  
porque conto uma história. 
MC E o destinatário? Existe para 
as tragédias? 
PPP Sim. O destinatário é aquele 
contra o qual entro em polémica, 
contra o qual luto. O destinatário 
é o meu inimigo, é a burguesia 
que vai ao teatro. Foi com este 
espírito que escrevi os meus quatro 
dramas: Monumento,1 que tem como 
personagens principais Orestes e 
Pílades, como símbolos das duas 
revoluções do nosso tempo (se 
quiseres, a revolução russa, que se 
enquadra numa ordem burguesa, e 
a cultural na China); Besta de Estilo, 
que escrevi para o [Teatro] Stabile 
de Turim; e duas outras coisas que 
ainda não têm título. 
MC Teatro, portanto, como comício? 
PPP Como queiras. Chama-lhe até 
comício. 

1 Título “provisório” de Pílades.

possível definir a cultura do nosso 
tempo. É possível: é o irracionalismo 
que, por um lado, é contestação, 
escândalo, violência contra a ordem, 
os códigos, a sociedade, a moral 
corrente, desde Rimbaud a Ginsberg, 
para melhor nos entendermos; e, por 
outro, é autopunição, e aí tens Hitler. 
[...]

MC Tu já não escreves romances 
ou narrativas. Porquê? 
PPP Perdi a confiança no género. 
Já não me atrai. Penso que um 
escritor deve ser sempre realista; 
em união, portanto, com a 
realidade. Pois bem, a realidade 
que dantes me interessava, quero 
dizer, o subproletariado romano 
dos subúrbios, está a mudar 
rapidamente, já não o reconheço. 
O subproletariado romano que 
antes apenas existencialmente era 
real, não tinha realidade histórica, 
hoje está a tornar-se uma fração do 
terceiro mundo. 
MC Bem. É pois muito mais 
importante, mais real, no sentido 
de que agora lhe reconheces uma 
dimensão ideológica. E então? 
PPP Sim, mas apercebo-me disso 
apenas como citadino, não como 
escritor.
MC Estarias nas condições ideais 
para escrever uma obra-prima.
PPP Teoricamente, sim. Só que, 
entretanto, tornei-me mais sábio.
MC E crês que isso seja uma 
limitação? 
PPP Não é necessário ser-se sábio 
para escrever obras-primas.
MC “Aburguesaste-te”? 
PPP Talvez. Desenvolveu-se em mim 
um sentido de humor que dantes 
não tinha e que é uma característica 
típica da burguesia. 
MC Porquê apenas da burguesia? 
E na Antiguidade? 

PPP Refiro-me à época moderna, 
de Ariosto em diante. O humorismo 
é uma atitude da classe no poder. 
Repara: quais são as características 
do humorismo? O sentimento de 
culpa e a redutibilidade. Ora, o 
burguês sente-se em culpa (porque 
detém o poder) e tem tendência para 
estar em pantufas. O humorismo é 
uma atitude de defesa de quem, no 
quotidiano, tem uma estreita visão 
da vida.
MC Poderia para ti ser um elemento 
novo. Uma chance extra para 
escrever uma obra-prima, visto 
que, segundo me dizes, esta não 
pode ser senão uma obra composta, 
contraditória. 
PPP De facto. Só que não consigo 
imaginá-lo a caminho do romance.
MC Em que outra via, então? 
PPP Neste momento, diria que na 
do teatro. Mas nota bem que se 
trata de uma consideração pessoal. 
Teoricamente, a obra-prima pode 
nascer em qualquer lado. Mas hoje, 
a mim, não me apetece escrever 
nem romances nem poesia. Não 
escrevo poesia porque não tenho 
destinatário. Já não sei a quem me 
remeter. Sei que existem em Itália 
umas dez mil pessoas que amam 
a poesia. Mas a elas remeto-me 
à mesma, ainda que não escreva. 
MC E quem é o destinatário natural 
de um poeta? 
PPP Quem o poeta acreditar ser 
tão idealista e quixotesco quanto 
ele próprio. Quando o idealismo 
do poeta começa a abrir falhas, 
assim também acontece com a fé 
no idealismo dos outros; sente 
então que já não existe destinatário 
para a sua poesia. 
MC E o romance, porque não? 
PPP Pelas razões que já te disse, e 
também porque a realidade italiana 
está em arrumações enquanto o 
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Trad. luís lima 
Barreto.

Pílades foi a primeira peça de Pasolini a ser apresentada aos leitores, tendo 
aparecido na revista Nuovi Argomenti em 1967. Contém algumas passagens 
líricas muito belas mas, de certa maneira, é o último dos seus dramas 
poéticos. Nele, Pasolini utiliza as palavras num sentido mais denotativo 
do que conotativo, mais preocupado com as ideias nele contidas. As próprias 
personagens são anuladas, representativas dessas ideias. Na opinião do 
crítico Paolo Emilio Poesio, a peça peca por ser “demasiado emblemática”. 
Este seu aspeto emblemático deriva do facto de ser essencialmente 
uma alegoria, já que Pasolini examina a evolução da sociedade italiana 
contemporânea, estabelecendo uma relação com a Oresteia de Ésquilo. 

A peça começa com a queda do fascismo, representando Argos a Itália, 
depois da Segunda Guerra Mundial, à espera de um novo governo. Egisto e 
Clitemnestra foram mortos, tal como Mussolini foi assassinado e a monarquia 
italiana foi dissolvida. Orestes chega para trazer uma nova ordem, “que 
trouxe de uma nação mais avançada, / para a minha, ainda rural e obcecada /  
com a pobreza e a religião”. A “nação mais avançada” é uma referência 
aos Estados Unidos, e, nessa ordem de ideias, Orestes oferece a Argos a 
democracia. Ele declara: “A nova revolução não é obra / deste ou daquele 
homem, ou de um grupo deles: / é obra da cidade inteira!” Similarmente, toda 
a população de Itália votou como um todo pela república e pela constituição. 

Este triunfo da democracia inaugura uma era de positivismo e Argos 
começa a prosperar materialmente, criando uma economia baseada 
no capitalismo. A nova ordem de Orestes apresenta-se como um boom 
semelhante ao que experimentou a Itália do pós-guerra, nos anos de 1950:



34 35

como se nós mesmos a tivéssemos concebido...
A sua hora não é a alvorada, nem o crepúsculo,
mas sim o pleno pulsar do dia, e o seu culto
não requer santuários espalhados por esses campos fora:
os seus lugares são de preferência os mercados, as praças,
os bancos, as escolas, os estádios, os portos,
as fábricas.

De facto, a religião é secularizada numa sociedade que separou a estrutura 
do poder político dos preceitos espirituais. Argos representa todas as 
democracias que abandonaram o direito divino e a Grande Cadeia do Ser, 
defendendo a separação da igreja e do Estado. Electra é forçada a admitir:  
“As Fúrias no templo, Atena no parlamento”. 

Esta separação é equivalente à própria queda; é um sintoma do universo 
desintegrado. A própria promoção da razão feita por Orestes insinua o vazio 
existencial percetível como resultado dessa desintegração. Tal como Argos, 
e por extensão, todas as democracias do laissez-faire se baseiam na razão, 
refletem esse vazio existencial. O Coro pergunta a Orestes:

Mas que disse o povo de Atenas
ao ver-se já sem Rei com um poder
fundado, justamente, no terror daquelas antigas Deusas?
Que disse ele, ao ver-se entregue a si próprio?

Tanto no vazio existencial como na democracia, o homem deve ser 
totalmente responsável pelos seus atos, uma vez que o seu mundo não faz 
parte de um todo mais alargado, sendo, em vez disso, uma sua arbitrária 
e hermética criação.

Por consequência, é lógico que a justiça deixe de ser divina. Orestes pode 
então ser indultado dos assassínios de Egisto e de Clitemnestra por um júri 
humano e, uma vez que os jurados não podem apelar para a intervenção de 
um deus no seu julgamento, ficam entregues a si próprios para determinarem 
se há culpa ou inocência. Em As Moscas, o filósofo e dramaturgo francês 
Jean-Paul Sartre afirma que o homem carrega consigo a sua própria punição. 
Em Pílades, Pasolini apresenta o corolário lógico da asserção de Sartre: se o 
homem se pode condenar a si próprio, também se pode absolver a si próprio. 
O Coro, em Pílades, diz a Orestes: “Tu és o inventor da tua liberdade”.

Contudo, se a inocência de Orestes é aceitável, ela é também arbitrária, já 
que é arbitrária qualquer aplicação da razão num vazio universal. A própria 
Atena contesta a confiança de Orestes na razão, censurando-o pela sua 
arbitrariedade, pelo seu hermetismo e profundo alheamento. Ela diz-lhe: 
“É que a Razão, sabes?, não podendo jogar com as coisas, preza os jogos de 
palavras!” Noutro momento, diz-lhe: “A Razão é brilhante. Não só joga com 
as palavras, mas até com o raciocínio!” De facto, Atena deleita-se com jogos 
de palavras e a procurar argumentos que sejam ambíguos, equívocos e até 
mesmo absurdos, mas mesmo assim lógicos.

Apesar da absolvição de Orestes, persiste na peça uma ideia de pecado 
original. Pílades avisa Orestes: 

O trabalho dava frutos imediatos.
Prédios, fábricas, pontes alvejaram,
feitas de claras matérias nunca vistas. Nasceram
novas técnicas.
A vida, no seu dia-a-dia, mudou de feição.

O êxito do capitalismo do pós-guerra italiano foi em parte possível pela 
defeção do Partido Socialista Italiano (PSI), ao afastar-se da esquerda para 
participar num governo de coligação com a ala mais à direita da Democracia 
Cristã, apoiada pelos americanos. É por isso que Pasolini se refere a Orestes 
como o “príncipe socialista” (Poeta das Cinzas).

Alinhando com os democratas-cristãos, o PSI excluiu efetivamente 
do governo os comunistas, o segundo maior partido italiano, pelo que esse 
governo não representava as massas, apoiando a estrutura de poder do 
capitalismo burguês. Assim, não criou aquilo que o Partido Comunista 
Italiano considerava um verdadeiro sistema igualitário. Do mesmo modo, 
Orestes, proclamando uma nova ordem, mantém tanto poder na nova Argos 
democrática como o que teria tido no antigo regime. O nome e a ideologia da 
estrutura de poder poderão ter mudado, mas a estrutura de poder permanece 
tão hierárquica como a da anterior ordem monárquica. Nota Rinaldo Rinaldi 
que “o boom do período pós-guerra triunfa até ao momento em que uma pessoa 
se dá conta de que esse feliz progresso representa exatamente a mesma velha 
injustiça de Agamémnon, Egisto e Clitemnestra (o fascismo)”.

Pasolini critica a incapacidade de se criar um verdadeiro sistema 
igualitário entre o povo, cuja passiva cumplicidade suporta a nova 
hierarquia. O Coro censura-se a si próprio: “Mas nós... seremos porventura 
melhores? / Nós, que mais não sabemos fazer / do que esperar por uma nova 
autoridade?” Pílades argumenta que o povo só votou na democracia porque a 
figura autoritária de Orestes lhe disse para o fazer. Os dois confrontam-se:

orestes: E foram eles, também, que nos elegeram!
Pílades: Ao darem o voto, quem os aconselhava?
      Quem tinham a seu lado? Atena, se calhar?
      Não! Tinham ainda a seu lado, como dantes,
      Um novelo de serpentes. 

A burguesia dá subtilmente a entender que representa as massas para manter 
o seu próprio poder e autoridade. 

A nova e opulenta sociedade materialista que Orestes encoraja em Argos 
está baseada na razão. Aconselha a rejeição dos antigos deuses a favor de 
Atena. Nascida já crescida da cabeça de Zeus, Atena não é produto de uma 
paixão animal, mas puro racionalismo cerebral. É a deusa da razão e, como 
tal, anuncia uma era iluminada. Orestes elogia-a:

É a mais nova de todos os Deuses. Não nasceu
nos tempos antigos, o seu parto
não se perde na noite dos tempos.
Veio hoje à luz, entre nós,
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materialismo redutor veiculado pelo capitalismo burguês. São ambos 
produto da razão e pressupõem uma insuperável queda universal. Em vez 
disso, Electra advoga uma religião não-utilitária, primordial e natural. 
Rejeita a cerebral consciência de si próprio da sociedade burguesa de Orestes, 
mesmo quando ela rejeita a razão. Groppali compara judiciosamente Electra 
à Medeia de Pasolini, defendendo que ambas aspiram “comunicar com um 
universo abstrato através de signos e símbolos” (L’ossessione e il fantasma). 

A religião de Electra inspira-se na luz da alvorada e do crepúsculo, 
deixando ao culto de Atena a luz do “coração do dia”. Enquanto a luz do dia 
de Atena favorece o esclarecimento, a inspiração oferecida pela luz do sol no 
horizonte ofusca na sua intensidade. Orestes nota, aludindo aos seguidores 
de Electra: “Uma mesma fonte de luz que cegando-os os exalta, / rígidos 
como certos padres loucos, e contudo purificados / pelo seu ódio fanático 
e irracional”. À moderação da razão de Orestes contrapõe-se o excesso 
potencialmente destrutivo da paixão de Electra. O seu positivismo polariza 
a sua religião para uma crescente posição niilista, que ela no entanto defende. 
Ela diz a Orestes: “Nesse (meu) ódio / há mais amor do que em toda a tua 
fraternidade”. O seu ódio, pelo menos, oferece compromisso e é eterno, ao 
passo que a fraternidade dele oferece apenas alienação e é efémera.

De uma maneira paradoxalmente positivista, Orestes tenta pôr em prática 
o ódio dela. Faz uma aliança de conveniência com ela para se aproveitar 
dos seus soldados. De acordo com o ideal fascista, são eles os mais valentes, 
motivados, não pelo capital ganho, mas por sentimentos de um patriotismo 
atávico. É só por meio desta aliança que Orestes consegue desafiar os 
revolucionários de Pílades. 

Embora Orestes seja jovem e interessado em estabelecer uma nova ordem 
em Argos, é Pílades quem representa a figura de Édipo na peça. À medida que 
a sociedade democrática de Orestes evolui, Pílades torna-se no provocador 
que procura representar os que são privados dos seus direitos no sistema. 
Tal como Pasolini, Pílades fala para o subproletariado, para as classes mais 
baixas e o campesinato. No entanto, e também como o nascido burguês 
Pasolini, Pílades não é membro dessas classes que afirma representar. Amigo 
de infância do príncipe Orestes, Pílades nascera, pelo contrário, na classe 
superior. De facto, o Coro desconfia dos motivos do altruísmo político de 
Pílades ao incitar à revolução. Avisa Orestes:

Ou seria um desejo de poder, que noutro lado
era irrealizável?
[…] Ele quer ser o que tu és. 

Invejoso do poder de Orestes, o Pílades edipiano está tão exposto como 
poderia ter estado Laio. A própria Atena afirma que Pílades lhe é fiel à sua 
maneira.

Pílades simpatiza com os excluídos do poder porque ele próprio sofre uma 
espécie de exclusão que é, contudo, na sua origem, talvez mais existencial 
do que política. A sua inteligência superior atormenta-o com uma aguda 
consciência de autoalienação e uma irónica indiferença burguesa. Ele 
declara: “Sou uma alma penada / – e nem sequer estou muito certo / da 

Mas o teu espírito volta atrás 
[…] Tu, as Fúrias, não as vês
porque estão demasiado perto de ti.
[…] E embora Atena te tenha iluminado com a sua pura Razão, 
és impuro,
porque em ti há a tua história.

A inocência legal de Orestes não lhe traz uma inocência espiritual. A sua 
confiança no processo racional não pode purgar-lhe a alma, nem a sua defesa 
de Atena significa que as Fúrias já não existem. De facto, o triunfo da razão 
é posto em dúvida quando as Fúrias regressam para contaminar os campos. 

Confrontado com a persistência das Fúrias no seu novo mundo racional, 
Orestes tenta acalmá-las, sublimando-as e reprimindo-as no campo do sonho, 
onde os impulsos irracionais e primitivos que as Fúrias representam podem 
ter rédea solta. Dormir, portanto, torna-se numa maneira de venerar as Fúrias. 
Orestes clama: “É dormindo que se ama mais puramente”. Os sonhos são de 
novo, como em Calderón, o lugar onde o eu original existe e pode estar de acordo 
com o seu próprio mundo. Contudo, ao relegar o irracional para o inconsciente, 
Orestes torna-o ineficaz no mundo exterior e acordado. Assim, as Fúrias já não 
podem mais representar uma ameaça para o racionalismo material da nova 
Argos. Orestes é deste modo astutamente permissivo, uma vez que os sonhos 
se transformam no processo burguês para absorver o irracional. 

Electra é a campeã da velha ordem. Pasolini descreve: “A regressão de 
Electra, / ela, filha que amou o Rei seu pai, / e que agora é fascista” (Poeta 
das Cinzas). Ao contrário de Orestes, ela assume a sua parte de culpa pelo 
assassinato de Egisto e Clitemnestra. Até à chegada de Orestes, a sua vida 
consistia em peregrinações diárias aos túmulos dos pais e à igreja. Chegou 
mesmo a recuar nas suas ideias, ao elogiar a mãe por ter tomado parte no 
ritual dos reis. Diz: “Mas agora que ela está morta, é outra vez rainha”. 
O ritual serviu para reintegrar Clitemnestra no universo. Enrico Groppali 
diz que “matar significa conformar-se com a harmonia do universo”. A morte 
oferece transcendência. Com a sua apaixonada e instintiva reverência pela 
morte, Electra parece encarnar a máxima de Lacan de que “a morte constitui 
no sujeito a eternização do seu desejo”, que na sua própria vida “ganha todo 
o significado que ela tem”. De acordo com esta filosofia, Electra e os seus 
seguidores vestem-se de preto. Ela acalenta o ritual espiritual e tradicional 
e até mesmo a maldição da casa. Esta maldição oferece-lhe um sentimento 
de harmonia com o universo anterior à queda. Para ela, é uma manifestação 
de um plano bastante mais amplo. Ela acredita que, uma vez que Orestes 
abdica do seu papel no ritual dos reis e da sua concomitante culpa, também 
deve renunciar a qualquer sentido de harmonia universal anterior à queda 
e à integração que ela lhe poderia aparentemente oferecer. 

Apesar desta posição reacionária, mesmo fascista, de Electra, Pasolini não 
a trata com antipatia, apreciando mesmo a sua crença no mundo espiritual 
e num universo original e íntegro. Pasolini defende que “uma má religião é 
ainda uma religião” (“O Enigma de Pio XII”, Le poesie). Aqui, Pasolini ataca 
declaradamente a famosa afirmação de Marx de que “a religião é o ópio 
do povo”, acusando a clássica ideologia comunista de promover o mesmo 
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um todo, uma vez que a sua união se torna apenas na dupla expressão da sua 
impotência combinada. Da sua aliança política resultará apenas o fracasso 
da revolução.

Do mesmo modo, a sua relação sexual redunda apenas no fracasso de 
uma transcendência orgásmica. Eles são aquilo a que Lacan chamou “seres 
parcialmente sexuados”. Guido Santato nota que “Pílades e Electra estão 
ligados por um análogo destino de incompletude – respetivamente, o macho 
frustrado e a fêmea súcubo”. Longe de ser etéreo e romântico, o sexo entre 
eles degenera numa desesperada insistência sadomasoquista, afastando-se 
do racional, um simulacro de uma integração mais autêntica. Pílades nota: 

embora a violência da carne me arraste,
com o meu sémen, para fora de mim,
numa fuga que me quer libertar,
algo de nauseante e impuro, mas definitivo. 

Groppali descreve um processo semelhante em Electra quando, uma vez 
mais, a compara à Medeia de Pasolini. Afirma: “A sacerdotisa degrada-se 
numa mulher-animal, que procura no sexo um substituto ardente capaz 
de gravar um sinal no universo”. Em contraste com a masturbação inicial 
e o celibato, o sexo deles é “nauseante e impuro”, porque a sua natureza 
procriadora é uma afirmação da sua queda, imperfeição e mortalidade. 
Como tal, a sua união é na realidade uma forma de resignação e autonegação. 
A heterossexualidade é deste modo mostrada como forma de proporcionar 
a reintegração do eu no universo, tão niilista como a oferecida pelo ritual 
da morte dos reis. De forma bastante apropriada, Pílades e Electra tiveram 
a primeira união num cemitério.

Em contraste, o amor não-procriador entre Pílades e Orestes é puro. 
São o verdadeiro complemento um do outro: juntos, poderiam criar um 
todo íntegro. Orestes é alto, loiro, glorioso e ágil. Pílades é robusto, moreno, 
taciturno e ardente. Como é típico em Pasolini, as suas características físicas 
complementares refletem apenas as suas naturezas mais profundamente 
complementares. A sua união sexual poderia fornecer a transcendência que 
Pílades procura inutilmente com Electra. Groppali refere a “inversão sexual 
como a dupla possessão do falo, o orgulhoso autoconhecimento da virilidade 
absoluta”. O poder absoluto desta virilidade implica a possibilidade de uma 
recuperação da queda.

Contudo, Pílades e Orestes nunca se uniram, nem política nem 
sexualmente, nem mesmo espiritualmente, apesar do profundo vínculo entre 
eles, vindo já da infância. Nessa altura, o autoconhecimento adulto dos seus 
papéis sociais não se tinha ainda manifestado. Não tinham conhecimento 
da mulher como o outro, mas apenas um do outro, como extensões 
narcisistas secundárias de si próprios. Pasolini refere-se a esse período 
anterior à chegada da idade adulta como “quando as mulheres eram para 
ele desconhecidas; / e das horas que passaram em conversas sobre o amor / 
e a alma / que nada têm a ver com a realidade presente” (Poeta das Cinzas).
Num sentido, como extensões narcisistas um do outro, Pílades e Orestes 
são agora a mesma pessoa. A sua divisão em duas personagens representa 

sinceridade da minha dor”. Pílades responde a esse sentimento de alienação, 
rejeitando as regras do comportamento burguês que reprime o homem- 
-animal e explora as contradições do eu dividido. Recusa uma identidade 
que é contingente num contexto social e desdenha a sociedade respeitável 
que é o seu património, em favor dos elementos mais antissociais da nova 
Argos, do próprio submundo. O Coro descreve o comportamento de Pílades 
como não muito diferente da relação de Pasolini com os jovens prostitutos 
do subproletariado romano:

Parece que ele, rejeitando as nossas jovens em flor,
tinha amores com moças mais ávidas que ciganas,
com mulheres pagas – e bem assim com horríveis mães –
para as violar e por elas deixar-se violar...

Pílades recorre ao sexo como algo de irracional e irredutível. Apesar do seu 
comportamento fazer dele um pária sexual, ele prefere esta alienação social 
ao sentimento agudo e constante de autoalienação existencial que a sociedade 
respeitável lhe impõe. 

Está também perfeitamente consciente de que o triunfo da razão é 
contingente perante o sacrifício de um universo para ele integrado para se 
satisfazer com ele. Olha para o progresso material de Argos e vê apenas a sua 
queda espiritual. Para ele, a estrutura democrática burguesa da sociedade de 
Orestes é uma mistificação, um artifício. Por oposição à estratégia positivista 
de Orestes, Pílades afirma:

Sou apenas escravo da realidade,
sigo-a, observo-a, não tenho a mínima autoridade
para a reduzir ao meu poder e para a conhecer! 

Pílades não aceita a justiça humana. Rejeita a autoridade de Orestes para o 
considerar inocente. Não quer reduzir a realidade dominando-a com um 
sistema de procedimentos racionais. Em vez disso, é servo de uma realidade 
fora do seu controlo, sujeito às forças desconhecidas e misteriosas que estão 
para além dela.

Como Electra, Pílades gravita numa espécie de niilismo quando confrontado 
com a nova sociedade materialista de Orestes. Declara ter “um desejo / cego 
e irracional de destruição”. Também como Electra, percebe que a morte 
reintegra o homem no universo. Comenta: “É UNO – agora o sei – / o lugar 
onde se nasce e onde se morre”. Rejeita, como Electra, a luz “do coração do 
dia”, propagada por Orestes. Por consequência, apesar de Pílades ser um 
radical e Electra uma reacionária, os dois encontram um terreno comum 
no limite extremo das suas posições, opondo-se à moderação e à sensatez de 
Orestes. Apesar de Electra enfatizar o espiritual e Pílades o animal, ambos 
tentam recuperar o irracional como meio de combater o lado cerebral de 
Orestes. Unem-se em razão da sua individual inabilidade para vencer a queda 
e despojar Orestes do seu poder. Separados, serão talvez incapazes, mas juntos 
esperam completar-se um ao outro. Mas as duas partes não conseguem fazer 
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Nem ele nem Orestes podem mudar o sangue um do outro, e precisam um do 
outro para perseguir a polémica Édipo-Laio, não para um clímax mas como 
uma luta intestina contínua. Como Luca Canali afirmaria, a tragédia da peça 
assenta assim na sua incapacidade para ser trágica. 

Pílades começa como a peça de Pasolini mais explicitamente dialética.  
A sua estrutura é uma sequência virtual de teses-antíteses-teses. Contudo, 
Pasolini infiltra-se e dissolve esta dialética com uma revelação semelhante 
à que faz Brecht na conclusão de A Boa Alma de Setsuan. Atena comenta: 
“Entre o amor à liberdade e a necessidade das coisas / há uma íntima relação 
[…] Por isso agirás bem, muito embora saibas / que também estás a agir mal. /  
Ou então agirás mal por mor do bem”. Assim, a tragédia convencional torna-
-se obsoleta, porque toda aquela abarcante e deflacionária ética burguesa 
substitui a dialética de confronto que caracteriza tradicionalmente o 
drama ocidental. 

a natureza dividida do homem e a sua autoalienação. Quando Pílades o 
abandona, Orestes constata: “São as Fúrias que me apartam de mim próprio”. 
Do mesmo modo, Pílades também sofre o sentimento lacaniano do “Eu é um 
outro” e deseja transitivamente essa parte de si próprio que está em Orestes. 
Defensor da razão, Orestes chora depois do seu encontro com Pílades. 
Defensor do irracional, Pílades combate Orestes com argumentos lógicos. São 
o yin e o yang, contaminados pela essência um do outro, a ponto dos papéis 
que representam na polémica Édipo-Laio serem impuros. Como figura de 
Édipo, Pílades é um Laio em potência; como figura de Laio, Orestes é um 
antigo Édipo. Édipo e Laio são um e o mesmo na sua origem, tal como Pílades 
e Orestes. A dialética Édipo-Laio continua sem ser resolvida. 

Contudo, Pasolini resolve a ação da peça quando a revolução de Pílades 
acaba derrotada. Pílades aspira a uma transcendência existencial e política 
que Pasolini descreve com a mesma imagética freudiana da luta usada em 
Calderón e Afabulação. Orestes chama a Pílades uma “águia que já voa rumo 
ao nada”. Quando Orestes o desafia, diz-lhe: 

Ingénuo Pílades! Os sentimentos que te impeliram
[…] atingiram agora em ti
o auge, uma extrema maturidade.

Mas é precisamente nesta altura que eles deixam de ter significado.

Eu estou aqui a acolher-te com estas tremendas palavras,
como um caçador que mata o pássaro
no preciso momento em que o seu voo é mais alto e seguro. 

A transcendência é impossível e o desfecho imposto por Orestes permanece 
firme. Derrotado, o próprio Pílades começa a suspeitar que a decadência é 
universal e não um mero produto da sociedade burguesa. Afirma: “O mundo 
é culpado e falsa a luz desses amanhãs”.

É este sentido de deflação e desencanto que marca a conclusão da peça 
de Pasolini. Consciente da sua ligação yin-yang com Orestes, e da sua 
necessidade de uma estrutura de poder contra a qual se possa rebelar para 
representar o papel de Édipo, Pílades é paralisado pela ambiguidade da sua 
própria sinceridade. É tão derrotado pela sua autoconsciência e objetividade 
burguesas como por Orestes. Pílades comenta:

Pergunto-me a mim mesmo 
porque é que, sendo uma tragédia, 
não se fecha com novo sangue?

Pergunto-me a mim mesmo que sentido tem
a intriga de uma vida
que tanto buscou algumas verdades
desfazer-se agora
em pura e simples incerteza? 



44 45

aos leitores

1. O teatro por que esperam, mesmo sob a forma de novidade total, nunca 
poderá ser o teatro por que esperam. De facto, se esperam um novo teatro, 
esperam-no necessariamente no âmbito de ideias que já são vossas; além 
disso, importa precisar que aquilo por que esperamos já existe, de certo 
modo. Nenhum de vós será capaz de dizer: “É teatro” ou então: “Não 
é teatro”, o que significa que têm dentro da cabeça uma ideia de teatro 
perfeitamente enraizada. Ora, as novidades, mesmo totais, como sabem 
suficientemente, nunca são ideais, mas concretas. E, portanto, a sua verdade 
e a sua necessidade são mesquinhas, fastidiosas e dececionantes: não as 
reconhecemos, ou são discutidas tendo como referência os velhos hábitos.

Hoje, todos esperam o advento de um teatro novo, e a ideia que dele 
fazem nasceu no seio do velho teatro. Se estas notas assumiram a forma 
de manifesto, é porque o que exprimem de novo se apresenta abertamente, 
ou até mesmo imperiosamente, como tal. No presente manifesto, o nome 
de Brecht nunca será citado. É o último homem do teatro capaz de fazer 
uma revolução teatral (no interior do teatro) no teatro: porque na sua época 
prevalecia a hipótese de que o teatro tradicional existia (e, de facto, existia 
mesmo). Presentemente, como veremos neste manifesto, a hipótese é que 
o teatro tradicional já não existe (ou está em vias de desaparecimento). Na 
época de Brecht era possível, portanto, realizar reformas, mesmo reformas 
profundas, sem pôr o teatro em causa: além disso, a finalidade destas 
reformas consistia em restituir-lhe a sua autenticidade teatral (tornar o teatro 
autenticamente teatral). Hoje, pelo contrário, o que é posto em causa é o 
próprio teatro: e, portanto, este manifesto aspira a uma finalidade paradoxal: 
o teatro deve ser o que o teatro não é. Seja como for, é absolutamente certo:  
os tempos de Brecht estão definitivamente ultrapassados.

os destinatários do novo teatro

2. Os destinatários do novo teatro não serão os burgueses que compõem 
geralmente o público teatral (de teatro): mas os grupos avançados da 
burguesia.

Manifesto para um 
Novo Teatro
PIer PaoLo PaSoLInI*

* In As Últimas 

Palavras de um Ímpio: 

Conversas com Jean 

Duflot. Trad. Isabel 

St. Aubyn. Lisboa: 

Distri Editora, 1985.   

 

Tradução completada 

por luis Miguel 
Cintra a partir do 

texto integral.
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Não se coíbe3 de se referir explicitamente ao teatro da democracia ateniense, 
pronto para transpor de um salto toda a tradição recente do teatro burguês, 
para não dizer de toda a tradição moderna do teatro do renascimento e do 
teatro de Shakespeare.

8. Assistir às representações do “teatro da Palavra” com a ideia de escutar 
(de ouvir) e não de ver (restrição necessária para compreender melhor as 
palavras entendidas e, portanto, as ideias de fundo, as personagens reais 
deste teatro).

a que se opõe o teatro da Palavra?

9. Todo o teatro pode definir-se em dois tipos: estes dois tipos podem dar 
lugar a diversas definições, segundo uma terminologia seriamente escolhida, 
por exemplo: teatro tradicional e teatro de vanguarda; teatro burguês e 
teatro antiburguês; teatro oficial e teatro de contestação; teatro académico 
e teatro de underground, etc. Mas, a estas definições sérias, preferimos duas 
definições mais vivas:

a) teatro de conversação (e aqui aceitamos a brilhante definição de Moravia);
b) teatro do gesto e do grito.

Precisemos imediatamente: o teatro de conversação é aquele em que a 
conversação, justamente, substitui o texto (a título de exemplo, em vez de 
se dizer, sem humor, sem nenhum sentido do ridículo e da educação: “Queria 
morrer”, dir-se-á sem amargura: “Boa noite”); o teatro do gesto e do grito é 
aquele em que o texto é completamente dessacralizado, ou até destruído, 
em benefício da presença física pura (cf. mais adiante).

10. O novo teatro define-se, pois, como teatro da Palavra por oposição: 
ao teatro de conversação, que implica a reconstrução de um meio e uma 
estrutura espetacular naturalista: sem o que os acontecimentos (homicídios, 
roubos, balés, beijos, abraços e golpes de teatro) não seriam representáveis; 
dizer “Boa noite” em vez de “Queria morrer” não teria sentido porque lhe 
faltaria o clima (as atmosferas) da realidade quotidiana.

E também por oposição ao teatro do gesto e do grito, o qual contesta 
o primeiro fazendo tábua rasa das suas estruturas naturalistas e 
desconsagrando os seus textos: sem, contudo, poder abolir o dado (de base) 
fundamental, isto é, a ação cénica (que, pelo contrário, exalta).

Desta dupla oposição decorre uma das características fundamentais do 
teatro da Palavra: ou seja (como no teatro ateniense), a ausência quase total  
de ação cénica.

A ausência de ação cénica implica naturalmente o desaparecimento quase 
total de encenação – luzes, cenografia, guarda-roupa, etc., tudo será reduzido 
ao indispensável (já que, como veremos, este novo teatro não poderá deixar 
de continuar a ser uma forma de rito, e mesmo uma forma até então nunca 
experimentada: por outras palavras, a iluminação e a extinção das luzes para 
indicar o início ou o fim da representação).

Estas três últimas linhas, que têm tudo de um auto, constituem a primeira 
proposta revolucionária deste manifesto. Significam, com efeito, que o autor 
de um texto teatral já não escreverá para o público que sempre foi, até agora, 
por definição, o público teatral; esse público que vai ao teatro para se divertir, 
e que, por vezes, se sente escandalizado.

Os destinatários do novo teatro não se divertirão, nem escandalizarão, com 
o novo teatro, porque, pertencendo aos grupos avançados da burguesia, são 
em tudo semelhantes ao autor dos textos.

3. Aconselhamos vivamente as senhoras que frequentam os grandes teatros 
(citadinos) e que não faltam a nenhuma “estreia” de Strehler, Visconti ou 
Zeffirelli, a não assistirem às representações do novo teatro.

Se, por acaso, o fizerem, nas suas visões simbólicas e patéticas, 
encontrarão um cartaz à entrada advertindo que as senhoras com casacos 
de “vison” serão obrigadas a pagar um bilhete trinta vezes mais caro do 
que o normal (sendo este extremamente baixo). Este mesmo cartaz, por 
outro lado, assinalará que os fascistas (desde que tenham menos de vinte e 
cinco anos) terão direito a entrada gratuita. Poderá ainda ler-se: “Proibido 
aplaudir”. Os assobios e os protestos serão admitidos, naturalmente; 
contudo, em vez dos eventuais aplausos exigir-se-á por parte do espectador 
essa confiança quase mística na democracia que permite o diálogo: um 
diálogo totalmente desinteressado e idealista sobre os problemas suscitados 
pelo texto e nele debatidos (a canone sospeso: suspendendo o sentido: por 
suspensão sentido).

4. Entendemos por grupos avançados da burguesia os escassos milhares 
de intelectuais, de cada cidade, cujo interesse cultural, podendo talvez 
ser ingénuo, ou provinciano, não deixa de ser real. 

5. Objetivamente, são representados na sua maior parte pelos que se 
definem como “progressistas de esquerda” (incluindo esses católicos que 
se esforçam, em Itália, por constituir uma nova esquerda): a minoria destes 
grupos é constituída pelas elites sobreviventes vindas da laicidade liberal 
crociana e do radicalismo. Naturalmente (e como é evidente), esta lista 
(este recenseamento) é, e pretende ser, esquemática e terrorista.

6. O novo teatro não é, portanto, nem um teatro académico1 nem um teatro 
de vanguarda.2

Não só não se insere em nenhuma tradição como nem sequer a observa. 
Simplesmente, ignora-a e prossegue, de uma vez para sempre.

o teatro da Palavra

7. O novo teatro procura definir-se, mesmo de maneira banal e em termos 
de auto, como “teatro da Palavra”. A sua incompatibilidade tanto com o 
teatro tradicional como com qualquer outro tipo de contestação do teatro 
tradicional é, pois, conteúdo desta autodefinição. 
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33. Mas como vimos, tal como o teatro dos nossos dias é de dois tipos, burguês 
e burguês antiburguês, também os atores são de dois tipos.  

Primeiro observemos os atores do teatro burguês. O teatro burguês 
encontra a sua razão de ser (não como texto mas como espetáculo) na vida 
da sociedade: é uma montra de pessoas ricas, prósperas, que também têm 
o privilégio da cultura.9 

Neste momento, este tipo de teatro está a atravessar um período de crise: 
é forçado a refletir sobre a sua própria condição e a reconhecer as razões que 
o empurram do centro da sociedade para as suas margens, como se se tivesse 
tornado numa relíquia ou numa aberração.  

O próprio teatro tem tido pouca dificuldade em chegar a esta conclusão: 
o teatro tradicional depressa percebeu que um novo tipo de sociedade, 
massivamente aplanada e alargada, formada pelas massas pequeno- 
-burguesas, o tinha substituído por duas espécies de acontecimentos sociais 
que são ambos mais modernos e apropriados: o cinema e a televisão. Não tem 
sido difícil perceber que alguma coisa de irreversível aconteceu na história 
do teatro: o “demos” ateniense e as “elites” do velho capitalismo são apenas 
longínquas memórias. Os dias de Brecht de facto desapareceram para sempre! 

O teatro tradicional passou a um estado de declínio histórico que criou à sua 
volta, por um lado, uma atmosfera de conservação tão teimosa como curta de 
vistas e, por outro, um tom de saudade e de esperança infundada.  

Isto também é uma conclusão a que de forma mais ou menos confusa 
o teatro tradicional tem conseguido chegar. 

O que o teatro tradicional nunca foi capaz nem sequer remotamente 
de perceber é aquilo que é. Define-se a si próprio como Teatro e nada mais. 
Quando é confrontado com o mais velho e decrépito dos públicos burgueses, 
até o mais miserável e incompetente dos atores sabe vagamente que eles já 
não estão a participar num triunfante e justificado acontecimento social e é 
forçado a explicar a sua presença e o espetáculo (que agora não tem sequência) 
em termos místicos: uma “massa teatral” em que o Teatro aparece sob uma 
luz tão brilhante que conduz à cegueira. De facto, como acontece com todos 
os falsos sentimentos, produz uma consciência intransigente, demagógica, 
e quase terrorista da sua própria verdade. 

[…] o ator no teatro da Palavra

35. Será portanto necessário para os atores no teatro da Palavra, como atores, 
mudar de natureza: não terão já de se sentir fisicamente como se fossem 
portadores de uma palavra que transcende a cultura numa ideia sagrada 
do teatro: têm de ser simplesmente homens de cultura. 

Não continuarão a basear a sua capacidade em carisma pessoal (teatro 
burguês) nem em nenhuma espécie de força histérica ou espiritual (teatro 
antiburguês), que explora demagogicamente o desejo de espetáculo do 
público (teatro burguês), ou violenta o público forçando-o a tomar parte num 
ritual sagrado (teatro antiburguês). Os atores terão de passar a basear as suas 
técnicas na capacidade de perceber completamente o texto.10 Como atores, 
não têm de ser os intérpretes de uma mensagem (o Teatro!) que transcende 

11. Tanto o teatro de conversação4 como o teatro do gesto e do grito5 são 
produtos de uma mesma civilização burguesa. Ambos têm em comum o ódio 
ao texto. O primeiro é um ritual em que a burguesia se reflete idealizando-se 
mais ou menos, mas em que, em todo o caso, se reconhece sempre. O segundo 
é um ritual em que a burguesia (restaurando através da sua própria cultura 
antiburguesa a pureza de um teatro religioso) se reconhece como produção 
do mesmo (por razões culturais), ao mesmo tempo que sente o prazer da 
provocação, da condenação e do escândalo (através do qual, definitivamente, 
só obtém a confirmação das suas próprias convicções).

12. O teatro do gesto e do grito é, portanto, o produto da anticultura burguesa6 
que entra em polémica com a burguesia, voltando contra ela o mesmo 
processo destrutivo cruel e dissociado que Hitler (aliando a prática à loucura) 
tinha aplicado nos campos de concentração e de extermínio. 

13. Se estes dois teatros (o teatro do gesto e do grito e o nosso teatro da 
Palavra) são produtos dos grupos culturais antiburgueses da burguesia, 
em que diferem exatamente? Na verdade, a sua diferença deve-se ao facto 
do teatro do gesto e do grito se destinar à burguesia – mesmo que ausente – 
“escandalizável” (sem a qual este teatro não seria concebível, como Hitler 
seria inconcebível sem os judeus, os polacos e os homossexuais), enquanto 
o teatro de texto, pelo contrário, se destina aos mesmos grupos culturais 
avançados de que é produto. 

14. O teatro do gesto e do grito na clandestinidade do underground procura 
junto dos seus destinatários uma cumplicidade na luta ou uma forma 
comum de ascese; e, portanto, afinal, representa apenas, para  
os grupos avançados que o produzem e exploram como destinatários,  
uma confirmação ritual das suas próprias convicções antiburguesas:  
a mesma confirmação ritual que representa o teatro tradicional para  
o público médio e normal das suas próprias convicções burguesas. Pelo 
contrário, nos espetáculos do teatro de texto, independentemente de 
numerosas confirmações e verificações que se podem produzir (não é por 
acaso que autores e destinatários pertencem ao mesmo meio cultural e 
ideológico), predominará uma troca de opiniões e de ideias, numa relação 
que será muito mais crítica do que ritual e, sobretudo, cuja desilusão  
não conhecem.7

[…] os dois tipos existentes de ator

32. O que é o Teatro? “O TEATRO É O TEATRO”. Isto é a resposta que hoje 
em dia toda a gente dá: o teatro é compreendido como “alguma coisa”. Ou 
melhor: é “outra coisa” que só se pode explicar por si própria e só pode ser 
compreendida carismaticamente. Os atores8 são as primeiras vítimas deste 
tipo de misticismo teatral e muitas vezes se tornam figuras presunçosas, 
ridículas e ignorantes. 
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Poderia dizer-te muitas coisas que é necessário que tu, Gennariello,1 saibas 
do teu pedagogo.

Não vou fazer uma lista de pormenores, que aparecerão certamente aos 
poucos de cada vez, necessitados das ocasiões (de facto, o nosso discurso 
pedagógico será cheio de parênteses e de divagações: assim que houver 
alguma coisa atual tão urgente e significativa que deva interromper o nosso 
discurso, iremos interrompê-lo).

Queria escolher um único ponto: ou seja, o que as pessoas dizem de mim 
e pelas quais, portanto, até agora me tens conhecido (admitindo que saibas 
da minha existência). O que através das pessoas soubeste de mim resume-
-se eufemisticamente em poucas palavras: um escritor-realizador, muito 
“discutido e discutível”, um comunista “pouco ortodoxo e que ganha dinheiro 
com o cinema”, um homem “canalha, um bocado como D’Annunzio”.

Não vou polemizar com estas informações que recebeste, com comovente 
concordância, de uma senhora fascista e de um jovem esquerdista, de um 
intelectual de esquerda e de um chulo.

Esta lista é um tanto oportunista, bem sei. Mas não te esqueças: não se deve 
temer nada, e sobretudo não se devem temer as qualificações negativas que 
podem ser retorcidas até ao infinito. 

Todos os italianos de facto se podem chamar “fascistas” uns aos outros, 
porque em todos os italianos há qualquer aspeto fascista (que, como veremos, 
se explica historicamente com a falta da revolução liberal ou burguesa); 
todos os italianos, por razões mais óbvias, se podem chamar uns aos outros 
“católicos” ou “clericais”. Todos os italianos, enfim, se podem chamar uns 
aos outros “oportunistas”. É isto precisamente que nos diz respeito neste 
momento. Não porque eu e tu tenhamos quebrado o que deveria passar a ser 
o acordo tácito entre pessoas civilizadas, que consiste em nunca se tratar os 
outros por “fascistas” ou por “clericais” ou “oportunistas”, mas porque sou eu 
mesmo que me acuso, aqui, de um certo oportunismo.

O que é que eu vejo (oportunisticamente) unir “uma senhora fascista e um 
jovem esquerdista, um intelectual de esquerda e um chulo”? É uma terrível, 
uma invencível ânsia de conformismo.

Sucede com frequência, nesta nossa sociedade, que um homem (burguês, 
católico, se calhar tendencialmente fascista), apercebendo-se consciente e 
inconscientemente dessa ânsia de conformismo, faça uma opção decisiva 
e se torne progressista, revolucionário, comunista: no entanto (com muita 

“O que as pessoas 
dizem de mim”
PIer PaoLo PaSoLInI*

* “Parágrafo 

segundo: como deves 

imaginar-me” (13 

de março de 1975). 

In Escritos Corsários, 

Cartas Luteranas: 

Uma Antologia. 

Trad. José Colaço 

Barreiros. Lisboa: 

Assírio & Alvim, 

2006. 

o texto: têm sim de ser o veículo vivo do texto. Os atores têm de se tornar 
mediadores transparentes de um pensamento, e serão julgados tanto 
melhores quanto mais o público, ao ouvi-los, perceber que eles perceberam.

[…] 43. Para resumir:
O teatro da Palavra é um fenómeno completamente novo porque se dirige a 
um novo tipo de público, passando de uma vez para sempre ao lado do público 
burguês tradicional.

A sua originalidade consiste em ser da Palavra: levanta-se contra os dois 
tipos de teatro da burguesia, o teatro de conversação e o teatro do grito e do 
gesto, cuja unidade básica se confirma pelo facto de ambos terem: a) o mesmo 
público (que o primeiro entretém e o segundo choca), e b) um ódio comum 
pela palavra (o primeiro hipocritamente, o último irracionalmente).

O teatro da Palavra não encontra o seu espaço teatral em mais nenhum 
lugar que não seja a cabeça.

Tecnicamente, este “espaço teatral” é frontal: texto e atores de frente para 
o público, em absoluta paridade cultural entre estes dois interlocutores que, 
olhando-se um ao outro nos olhos, garantem a sua adesão a verdadeiros, 
mesmo que cénicos, princípios democráticos.

1 Teatros velhos e modernos com assentos de veludo. Companhias de teatro de reportório como 
o Piccolo Teatro, etc.
2 Caves, teatros velhos abandonados, os segundos locais das companhias de reportório, etc. 
3 Com toda a candura de um noviço.
4 De Tchékhov a Ionesco e até ao abominável Albee.
5 O surpreendente Living Theatre.
6 De Artaud no Living Theatre, sobretudo, e em Grotowski, esse teatro deu provas suficientes.
7 Nada garante, evidentemente, que estes mesmos grupos culturais avançados não se sintam, por 
vezes, escandalizados e, sobretudo, excluídos. Especialmente quando os textos ficam em aberto, 
ou seja, quando levantam problemas sem nunca pretender dar respostas.
8 Mas os críticos também.
9 Pelo menos a cultura oficial, que vem do privilégio de se poder ir à escola. 
10 É isto que todos os atores fazem, com um sincero empenhamento: no entanto, os resultados 
críticos têm sido desconsoladores. De facto, têm sido obscurecidos pela ideia tautológica do teatro, 
que implica materiais e estilos historicamente diferentes dos do texto em questão (se estamos  
a lidar com textos anteriores a Tchékhov ou pós-Ionesco).
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frequência), com que objetivo? Com o objetivo de poder finalmente viver 
em paz a sua ânsia de conformismo. Ele não o sabe, mas o facto de ter 
passado com coragem para o lado da razão (uso aqui a palavra “razão” 
simultaneamente no sentido corrente e no sentido filosófico) permite-lhe 
acomodar-se com os antigos hábitos que ele julga regenerados, reificados. 
Enquanto não são mais, precisamente, do que a antiga ânsia de conformismo.

Durante estes trinta anos pós-fascistas mas não antifascistas, é sempre isto 
que tem acontecido. Mas as coisas têm-se agravado do Maio de 68 em diante. 
Porque, por um lado, o conformismo, digamos assim, oficial, nacional, o do 
“sistema”, se tornou infinitamente mais eficaz – em impor a sua vontade – do 
que qualquer outro anterior poder no mundo. A persuasão para se seguir uma 
conceção “hedonista” da vida (e, portanto, para sermos bons consumistas) 
ridiculariza todo o anterior esforço autoritário de persuasão: por exemplo,  
o de seguir uma conceção religiosa e moralista da vida.

Por outro lado, as grandes massas de operários e as elites progressistas 
ficaram isoladas neste novo mundo do poder: isolamento que, se por um 
lado, preservou uma sua certa clareza e limpeza mental e moral, por outro, 
também as tornou conservadoras. É o destino de todas as “ilhas” (e das “áreas 
marginais”). Assim, o conformismo de esquerda – que sempre tinha existido 
– nestes últimos anos fossilizou-se.

Ora, um dos lugares-comuns mais típicos dos intelectuais de esquerda 
é a vontade de dessacralizar e (inventemos a palavra) dessentimentalizar 
a vida. Isto explica-se, nos velhos intelectuais progressistas, pelo facto de 
terem sido educados numa sociedade clerical-fascista que pregava falsas 
sacralidades e falsos sentimentos. E a reação, portanto, era justa. Mas hoje o 
novo poder já não impõe essa falsa sacralidade nem esses falsos sentimentos. 
Aliás, é ele mesmo o primeiro, repito, a querer livrar-se deles, com todas as 
suas instituições (digamos o Exército e a Igreja). Assim, a polémica contra a 
sacralidade e contra os sentimentos, por parte dos intelectuais progressistas, 
que continuam a remoer o velho iluminismo quase como se tivesse 
mecanicamente passado para as ciências humanas, é inútil. Ou antes, é útil 
ao poder.

Por estas razões, fica sabendo que, nos ensinamentos que te darei, não 
há a menor dúvida, eu vou impelir-te a todas as dessacralizações possíveis, 
a toda a falta de respeito por qualquer sentimento instituído. Todavia, 
o fundo do meu ensinamento consistirá em convencer-te a não temer a 
sacralidade e os sentimentos, de que o laicismo consumista privou os homens 
transformando-os em brutos e estúpidos autómatos adoradores de fetiches.

1 Destinatário de um “pequeno tratado pedagógico” que leva o mesmo nome, publicado “em 

episódios” no semanário Il Mondo, entre março e junho de 1975. Gennariello está integrado no 

volume Cartas Luteranas, editado em 1976.
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a úLtIma entreVISta de PASoLINI. Por FuRIo CoLoMBo.*

A entrevista realizou-se num sábado, 1 de novembro de 1975, entre as 
quatro e as seis da tarde, umas horas antes do assassinato de Pasolini. Quero 
precisar que o título do encontro que aparece nesta página é do próprio 
Pasolini e não meu. De facto, na continuação da conversa que, como muitas 
vezes aconteceu, nos deixou com convicções e pontos de vista diferentes, 
perguntei-lhe se queria dar um título a esta entrevista. Refletiu um pouco, 
disse que isso não tinha importância, mudou de assunto, e depois qualquer 
coisa nos conduziu ao argumento de fundo que surgiu muitas vezes nas 
respostas que se seguiram: “É esta a origem, o sentido de tudo”, disse, “tu nem 
sequer sabes quem é que está preparado para te matar. Se quiseres, põe este 
título: ‘Porque nós estamos todos em perigo’”.

“estamos todos 
em perigo”

Furio ColoMBo Pasolini, nos 
teus artigos, apresentaste diversas 
versões do que tu detestas. travaste 
um combate solitário contra um 
tão grande número de coisas, 
instituições, convicções, pessoas, 
poderes. Para não complicar o que 
quero dizer, vou falar da “situação” 
e tu sabes o que quero dizer com a 
cena contra a qual, de maneira geral, 
te bates. agora, faço-te esta objeção: 
a “situação”, que encerra todos os 
males de que falas, contém também 
tudo o que te permite seres Pasolini. 
ou seja: todo o teu mérito e o teu 
talento. Mas, e os instrumentos? 
os instrumentos pertencem 
à “situação”. edição, cinema, 
organização, até os próprios objetos. 
imaginemos que possuis um poder 
mágico. Fazes um gesto e desaparece 
tudo. tudo o que detestas. e tu? não 
ficarias sozinho e sem meios? Quero 
dizer, sem meios de expressão…

Pier Paolo Pasolini Sim, 
percebi. Mas eu não me contento em 
experimentar esse poder mágico; 
acredito nele. Não no sentido 
mediúnico. Mas porque sei que 
batendo sempre no mesmo prego se 
pode acabar por deitar a casa abaixo. 
Numa escala menor, os radicais 
dão-nos um bom exemplo disso: 
quatro gatos que conseguem mudar 
a consciência dum país (e sabes que 
não estou sempre de acordo com 
eles, mas acontece estar a ponto de 
ir ao seu congresso). Numa grande 
escala, a História oferece-nos um 
grande exemplo. A recusa foi sempre 
um gesto essencial. Os santos, os 
eremitas e também os intelectuais. 
O pequeno número de homens que 
fizeram a História são aqueles que 
disseram não, nunca os criados ou 
os cortesãos dos cardeais. Para ser 
eficaz, a recusa tem que ser grande, 
e não pequena, total, e não incidir 
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de tudo. O outro – ou os outros, 
os grupos – aproximam-se de ti, 
ou defrontam-te – com as suas 
chantagens ideológicas, com os seus 
conselhos, com as suas prédicas, com 
os seus anátemas, e tu sentes serem 
também uma ameaça. Desfilam com 
bandeirinhas e slogans, mas o que 
é que os separa do “poder”?

na tua opinião, em que é que 
consiste o poder, onde é que ele 
se encontra, em que lugar, como 
é que o descobres?
O poder é um sistema de educação 
que nos divide em dominados e 
dominadores. Mas atenção. Um 
sistema de educação idêntico para 
todos, desde o que se chama classe 
dirigente até aos pobres. É por isso 
que toda a gente deseja as mesmas 
coisas e se comporta da mesma 
maneira. Se tiver nas mãos um 
conselho de administração ou uma 
operação da Bolsa, sirvo-me disso. 
Ou então pego numa barra de ferro. 
E quando me sirvo de uma barra de 
ferro, recorro à violência para obter 
aquilo que quero. Porque é que o 
quero? Porque me disseram que era 
bem querê-lo. Exerço o meu direito. 
Sou ao mesmo tempo um assassino 
e um homem de bem.

acusaram-te muitas vezes de não 
fazeres distinção entre o que diz 
respeito à politica e à ideologia, 
de teres perdido o sentimento da 
diferença profunda que deve, de certo 
modo, existir entre fascistas e não- 
-fascistas, por exemplo, nos jovens.
Era por isso mesmo que te falava 
do horário dos comboios do ano 
passado. Nunca viste aqueles 
fantoches que fazem rir tanto as 
crianças por terem o corpo virado 
para um lado e a cabeça para o 
outro? Acho que Totò conseguia 

fazer uma coisa parecida. É assim 
que vejo a bela trupe de intelectuais, 
sociólogos, especialistas e jornalistas 
dotados das mais nobres intenções: 
as coisas passam-se num lado e 
a cabeça deles olha para o outro. 
Não digo que o fascismo não existe. 
Eu digo: deixem de me falar do mar 
quando estamos na montanha. 
É uma paisagem diferente. Aqui, 
sente-se o desejo de matar. E esse 
desejo liga-nos como irmãos sinistros 
do fracasso sinistro de um sistema 
social no seu conjunto. Eu também 
gostava de resolver tudo, isolando a 
ovelha ronhosa. Eu também vejo as 
ovelhas ronhosas. Vejo tantas. Vejo-
-as todas. É essa a chatice, como eu 
já disse ao Moravia: para a vida que 
levo há um preço a pagar… é como 
alguém que descesse aos infernos. 
Mas no meu regresso, se conseguisse 
lá entrar, vi coisas diferentes, e em 
muito maior número. Não digo que 
devem acreditar em mim. Digo 
que devem mudar constantemente 
de assunto para evitar enfrentar 
a verdade. 

e qual é a verdade?
Lamento ter utilizado essa palavra. 
Eu queria dizer a “prova”. Deixa-me 
repor as coisas na ordem. Primeira 
tragédia: uma educação comum, 
obrigatória e errada, que nos conduz 
para a arena do tudo ter a qualquer 
preço. Somos empurrados para 
essa arena, como um estranho 
e sombrio exército, onde alguns 
possuem os canhões e os outros 
as barras de ferro. Então, uma 
primeira divisão, clássica, consiste 
em “ficar com os fracos”. Mas eu 
digo que num certo sentido todos 
são fracos, porque todos são vítimas. 
E todos são culpados, porque todos 
estão preparados para o jogo do 
pimpampum. Na condição de ter. 

sobre um ou outro ponto, “absurda”, 
contrária ao bom senso. Eichmann, 
meu caro, tinha imenso bom senso. 
O que é que lhe faltava? A capacidade 
de dizer não a partir de cima, 
desde o início, enquanto cumpria 
uma tarefa pura e ordinariamente 
administrativa, burocrática. Talvez 
tivesse dito aos amigos que não 
gostava assim tanto de Himmler. 
Terá murmurado, como se murmura 
nas editoras, nos jornais, com os 
subalternos políticos e na televisão. 
Ou então terá protestado porque um 
determinado comboio parava uma 
vez por dia para deixar os deportados 
fazerem as suas necessidades e 
engolir um naco de pão e água, 
quando seria mais funcional e 
económico prever duas paragens. 
Nunca encravou a máquina. Então, 
três questões se colocam: qual é, 
como tu dizes, a “situação”; por que 
razão deveria interromper-se ou 
destruir-se; e de que maneira.

Muito bem, descreve-nos a 
“situação”. sabes muito bem que as 
tuas intervenções e a tua linguagem 
têm um pouco o efeito do sol que 
atravessa a poeira. a imagem é bela 
mas ela não deixa ver (ou perceber) 
grande coisa.
Obrigado pela imagem do sol, 
mas a minha ambição é bem mais 
pequena. Gostava que olhasses à 
tua volta e tomasses consciência da 
tragédia. Em que consiste a tragédia? 
A tragédia é que já não há seres 
humanos, mas apenas estranhas 
máquinas que esbarram umas com 
as outras. E nós, os intelectuais, 
consultamos os horários dos 
comboios do ano passado, ou de 
há dez anos, e dizemos: é muito 
estranho, estes dois comboios 
não passam por ali, como é que 
chocaram daquela maneira? Teria 

enlouquecido o maquinista, ou seria 
um criminoso isolado, ou tratar-se-á 
de uma conspiração? É sobretudo 
a conspiração que nos faz delirar. 
Liberta-nos da pesada tarefa que 
consiste em confrontar-nos sozinhos 
com a verdade. Que maravilha se, 
enquanto estamos aqui a discutir, 
alguém na cave estivesse a maquinar 
um plano para se ver livre de nós. 
É fácil, é simples, é a resistência. 
Perderemos alguns camaradas, 
depois organizar-nos-emos para nos 
livrarmos por nossa vez dos nossos 
inimigos, ou então matamo-los 
uns a seguir aos outros, que pensas 
disto? Sei muito bem que quando 
passa na televisão o Paris já está a 
arder?, estão lá todos a deitar umas 
lágrimas, com um desejo louco 
de que a história se repita, uma 
história muito bela, muito limpa 
(uma das vantagens do tempo é que 
ele “lava” as coisas, como a fachada 
das casas). Como é fácil, quando 
eu estou de um lado e tu do outro. 
Eu não estou a brincar com o sangue, 
com a dor, com o esforço que nessa 
época as pessoas tiveram também 
de pagar para poderem “escolher”. 
Quando se tem a cabeça esmagada 
contra uma determinada hora, um 
determinado minuto da história, 
fazer uma escolha é sempre trágico. 
No entanto, temos que admiti-lo, 
as coisas eram bem mais simples 
nessa altura. O homem normal, 
com a ajuda da sua coragem e da 
sua consciência, conseguiu repelir 
o fascista de Saló, o nazi membro 
das SS, até mesmo da esfera da sua 
vida interior (onde, sempre, começa 
a revolução). Mas hoje as coisas 
mudaram. Aproxima-se alguém de 
ti, disfarçado de amigo, é simpático, 
educado, e “colabora” (na televisão, 
digamos) seja para ganhar a vida, 
seja porque não é um crime, apesar 
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obrigatória fabrica necessariamente 
gladiadores desesperados. A massa 
não cessa de crescer, tal como o 
desespero, tal como a raiva. Digamos 
que estou a dizer um gracejo (mas 
não me parece). Mas digam-me vocês 
outra coisa. Ouve-se dizer que eu 
lamento a revolução pura e direta 
feita pelos oprimidos com a única 
finalidade de se tornarem livres e 
patrões de si próprios. Ouve-se dizer 
que eu imagino que um tal momento 
poderia ainda chegar na história 
da Itália e do mundo. O melhor 
do meu pensamento poderá talvez 
inspirar algum dos meus futuros 
poemas. Mas não o que sei e o que 
vejo. Vou dizê-lo sem rodeios: eu 
desço aos infernos e sei coisas que 
não perturbam a paz dos outros. 
Mas prestem atenção: o inferno 
está a descer sobre vocês. É verdade 
que ele inventa para si uma farda 
e uma justificação (às vezes). Mas é 
igualmente verdade que o seu desejo, 
a sua necessidade de violência, de 
agressão, de assassínio, é grande e 
partilhada por todos. Isso não ficará 
por muito tempo como a experiência 
privada e perigosa daquele que, 
digamos, experimentou a “vida 
violenta”. Não tenham ilusões. 
E são vocês, com a escola, a televisão, 
a calma dos vossos jornais, que são os 
grandes conservadores desta ordem 
horrível, baseada na ideia de possuir 
e na ideia de destruir. Felizes, vocês 
que se regozijam quando podem 
pôr num crime a sua bela etiqueta. 
Para mim, isso assemelha-se a uma 
das operações entre tantas outras 
da cultura de massas. Não podendo 
evitar que certas coisas se produzam, 
encontra-se a paz fabricando 
prateleiras onde são arrumadas.

Mas abolir significa 
necessariamente criar, se não 

também tu és um destruidor. 
Por exemplo, em que se tornam 
os livros? não quero ter o papel 
daquele que se angustia mais pela 
sorte da cultura do que pela sorte 
dos indivíduos. Mas essas pessoas 
que tu salvas, na tua visão de um 
mundo diferente, não podem ser 
mais primitivas (é uma acusação 
que te é feita muitas vezes), e se 
não quisermos utilizar a repressão 
“mais avançada”…
Que me faz tremer.

se nós não queremos empregar 
frases feitas, é preciso de qualquer 
modo ser-se mais exato. Por 
exemplo, na ficção científica ou no 
nazismo, o facto de queimar livros 
constitui sempre o gesto inicial de 
extermínio. uma vez fechadas as 
escolas, uma vez extinta a televisão, 
como é que animas o teu presépio?
Pensava ter-me já explicado 
com Moravia. Fechar, na minha 
linguagem, significa mudar. Mas 
mudar de uma maneira tão drástica 
e desesperada como a própria 
situação. O que impede haver um 
verdadeiro debate com Moravia, mas 
sobretudo com Firpo, por exemplo, 
é que nós parecemos pessoas que 
não veem a mesma cena, que não 
conhecem as mesmas pessoas, 
que não ouvem as mesmas vozes. 
Para vocês, um acontecimento tem 
lugar quando se torna objeto de um 
artigo, belo, bem feito, paginado, 
relido, com um título. Mas o que é 
que lá existe? Falta aqui o cirurgião 
que tem a coragem de examinar 
o tecido e dizer: meus senhores, 
trata-se de um cancro, não de uma 
doença benigna. E o que é o cancro? 
Uma coisa que modifica todas as 
células, que as faz crescer a todas 
de maneira louca, fora da lógica 
que anteriormente as animava. 

A educação recebida enuncia-se 
nestes termos: ter, possuir, destruir. 

regresso então à pergunta por 
que comecei. tu, magicamente, 
suprimes tudo. Mas tu vives de 
livros e precisas de inteligências que 
gostam de ler. dito de outro modo, 
de consumidores educados do 
produto intelectual. Fazes cinema 
e tens necessidade não apenas 
dos grandes públicos disponíveis 
(de facto, tens geralmente muito 
êxito popular, dito de outro modo, 
és avidamente “consumido” pelo 
teu público), mas também de 
uma grande maquinaria técnica, 
organizacional, que suporte o 
conjunto. se tirares isso tudo, com 
uma espécie de monaquismo de tipo 
paleocatólico e neochinês, que é que 
te resta?
Tudo: quer dizer, eu próprio, estar na 
vida, estar no mundo, ver, trabalhar, 
perceber. Há cem maneiras de contar 
as histórias, de ouvir as línguas, de 
reproduzir os dialetos, de fazer o teatro 
de marionetas. Para os outros, fica 
muito mais. Podem fazer-me frente, 
por serem cultos como eu ou então 
ignorantes como eu. O mundo cresce, 
tudo passa a pertencer-nos, e não 
precisamos nem da Bolsa nem de um 
conselho de administração, nem de 
uma barra de ferro para nos espoliar. 
Sabes, no mundo com que muitos de 
nós sonhávamos (repito: ler o horário 
dos comboios do ano passado, mas, 
neste caso preciso, pode-se mesmo 
falar de um horário referente a vários 
anos), havia um patrão ignóbil de 
chapéu alto e dólares que lhe caíam 
dos bolsos, e uma viúva escanzelada 
que reclamava justiça para os filhos. 
O belo mundo de Brecht, em suma.

Parece estares a dizer que tens 
saudades desse mundo.

Não! Tenho saudades das pessoas 
pobres e autênticas que se batiam 
para aniquilar aquele patrão sem 
por isso se tornarem patrões. Como 
eram excluídos de tudo, ninguém 
os tinha colonizado. Tenho medo 
daqueles negros que se revoltam, 
e que são idênticos ao patrão, 
igualmente bandidos, que querem 
tudo a qualquer preço. Esta sombria 
obstinação dirigida para a violência 
total não permite saber “de que 
signo tu és”. Uma pessoa que é 
levada moribunda ao hospital está 
mais interessada – se lhe restar um 
sopro de vida – no que lhe digam os 
médicos sobre as esperanças que 
tem de sobreviver do que no que lhe 
digam os polícias sobre o mecanismo 
do crime. Percebe-me bem: não faço 
qualquer processo de intenção, e 
deixei de me interessar pela cadeia 
causal, eles primeiro, depois ele, ou 
quem é culpado como chefe. Parece-
-me ter definido o que tu chamas 
“situação”. É como quando chove 
na cidade e as bocas de esgoto estão 
entupidas. A água sobe, é uma água 
inocente, uma água da chuva, não 
tem a fúria do mar nem a maldade 
da corrente de um rio. No entanto, 
por uma dada razão, ela não desce, 
mas sobe. É a mesma água da chuva 
celebrada por tantos poemas infantis 
e pelo “cantemos à chuva”. Mas ela 
sobe e afoga-te. Se chegámos a este 
ponto, digo: não percamos tempo 
a pôr uma etiqueta aqui e outra ali. 
Vejamos antes como desentupir este 
maldito esgoto, antes que estejamos 
todos afogados. 

e tu, para lá chegares, quererias 
transformar-nos em pastorinhos 
sem escola obrigatória, ignorantes 
e felizes. 
Formulada nesses termos, a ideia 
é estúpida. Mas a famosa escola 
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Tu sabes – eu disse-te, velho amigo, pai 
um pouco intimidado pelo filho, poderoso hóspede
alofone de origens humildes – 
que nada é mais importante do que a vida.
É por isso que eu só queria viver, 
mesmo sendo poeta, 
porque a vida também se exprime por si mesma.
Queria exprimir-me com exemplos. 
Lançar o meu corpo na luta. 
Mas se as ações da vida são expressivas,
a expressão também é ação. 
Não a expressão de poeta derrotista,
que só diz coisas 
e utiliza a língua como tu, pobre,
direto instrumento; 
mas a expressão desligada das coisas,
os sinais feitos música, 
a poesia cantada e obscura,
que só se exprime a si mesma, 
de acordo com a ideia bárbara e esquisita
segundo a qual a poesia é um som misterioso
nos pobres sinais orais de uma língua.
Deixei para os da minha idade, 
e mesmo para os mais novos, 
essa ilusão bárbara e esquisita: 
falo-te brutalmente. 
E, como não posso voltar atrás, 
e ter-me na conta de um rapaz bárbaro
que julga que a sua língua é a única
língua no mundo, 
e descobre nas suas sílabas mistérios
de música 
que só os seus compatriotas, semelhantes a ele
por temperamento 
e loucura literária, podem descobrir 
– enquanto poeta serei poeta de coisas.

É saudosista o doente que sonha com 
a saúde que tinha anteriormente, 
mesmo se anteriormente era 
estúpido e infeliz? Antes do cancro, 
quero eu dizer. É assim, antes de 
tudo seria preciso fazer não sei 
que esforço para que todos nós 
víssemos a mesma imagem. Eu ouço 
os políticos com as suas pequenas 
fórmulas, todos os políticos, e 
isso põe-me doido. Não sabem de 
que país é que estão a falar, estão 
afastados, como a lua. E os letrados. 
E os sociólogos. E os especialistas  
de todo o género. 

Porque é que pensas que para ti 
certas coisas são muito mais claras?
Gostava de deixar de falar de mim, 
já disse demais, talvez. Toda a 
gente sabe que pago pessoalmente 
as minhas experiências. Mas há 
também os meus livros e os meus 
filmes. Talvez seja eu que me engane. 
Mas continuo a dizer que nós 
estamos todos em perigo. 

Pasolini, se vês a vida dessa 
maneira, não sei se irás aceitar 
responder a esta pergunta: como 
pensas evitar o perigo e o risco? 

É tarde, Pasolini não acendeu a luz e é difícil tomar notas. Revemos em 
conjunto as minhas notas. Depois pede-me para lhe deixar as perguntas. 
“Certos pontos parecem-me um pouco absolutos demais. Deixa-me pensar 
neles, revê-los. E depois dá-me tempo para encontrar uma conclusão. Tenho 
qualquer coisa na cabeça para te responder. É mais fácil para mim escrever 
do que falar. Deixo-te as notas suplementares amanhã de manhã.”
No dia seguinte, um domingo, o corpo sem vida de Pier Paolo Pasolini 
estava na morgue da polícia de Roma.
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As ações da vida 
serão apenas comunicadas,
e serão, elas sim, a poesia,
porque, repito, 
não há outra poesia senão a ação real
(tremes apenas quando a encontras
nos versos ou nas páginas de prosa,
quando a sua evocação é perfeita).
Não o farei com prazer. 
Terei sempre saudades dessa outra poesia
que é ela mesma ação, 
no seu afastamento das coisas, 
na sua música que não exprime nada
a não ser a sua árida e sublime paixão
por si mesma. 

Pois bem, vou confessar-te, 
antes de te deixar, 
que gostava de ser compositor,
viver com instrumentos 
na torre de Viterbo que não consigo
comprar, 
na mais bela paisagem do mundo, onde Ariosto
ficaria louco de alegria ao ver-se recriado com toda
a inocência dos carvalhos, colinas, águas e ravinas, 
e aí, compor música, 
que talvez seja a única ação expressiva,
tão sublime e indefinível 
como as ações da realidade.  
 
PIER PAOLO PASOLINI

Excerto de WHO IS ME: Poeta das Cinzas.
Suplem. de Teatro da Cornucópia, org. – 
Afabulação: [Programa]. Lisboa: T. da C., 1999.
 
Trad. Maria Jorge Vilar de Figueiredo.
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