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Um trabalho sobre o texto,  
um trabalho contra o texto

A obra de Shakespeare assenta numa 
estrutura dramatúrgica muito sofisticada, 
que desafia o próprio poder da retórica. 
As “peças soltas” deste Júlio César são 
monólogos extraídos de um espetáculo 
que fiz em 1997, em particular do primeiro 
ato, a parte “romana”, política, na qual 
se manifesta o exercício do poder do 
discurso. Lembremos a etimologia da 
palavra teatro, que em grego significa 
“lugar da visão”. As palavras e o uso das 
mesmas estão no centro desta reflexão; 
trata ‑se de uma “visão” da voz e do seu 
poder. Tudo nasce de um trabalho sobre 
o texto, que se transforma depois num 
trabalho contra o texto. Os monólogos que 
escolhi são dois em particular, o de um 
senador, designado como “…vskij”, que 
representa o universo teatral, e cujo nome 
é um eco do de Stanislavski, um dos pais 
desta arte. É um exercício tautológico: o 
ator introduz uma sonda laringoscópica 
até à glote, de modo a que uma câmara 
nos mostre as suas cordas vocais, a 
origem carnal da retórica. O segundo 
discurso que quis destacar da peça de 
Shakespeare é o de Marco António, que 
no texto é proferido diante do corpo de 
César: trata ‑se de uma das passagens mais 
impressionantes do teatro shakespeariano. 
Estes dois discursos defrontam ‑se como 
dois núcleos vivos.

Ver um ator “por dentro”

A origem da voz está dentro de nós, no 
sentido anatómico. A voz não é apenas 
matéria espiritual, e a sua fonte é de 
natureza carnal. E nós vemo ‑la, fazendo 
passar pelo nariz do ator que interpreta 
“…vskij”, no primeiro monólogo, um 
endoscópio que desce até às cordas 
vocais. Vemo ‑las mover ‑se, vibrar. Ver 
as cordas vocais significa ver o corpo do 
ator pelo avesso. Vemos as mucosas, os 
pequenos músculos, os filamentos e as 
membranas que se contraem. Ver um ator 
“por dentro” significa perseguir a “via 
interior” assinalada por Stanislavski. 

Só que aqui fazemo ‑lo literalmente. 
Marco António encarnou um ator que 
sofreu uma laringectomia devido a um 
tumor: perdeu as cordas vocais, e, por 
meio de uma técnica de respiração, 
aprendeu a emitir uma voz através de 
um orifício na base do pescoço. Marco 
António vence o desafio retórico nos 
fóruns romanos. Neste caso, o poder 
do seu discurso amplifica ‑se perante os 
nossos olhos: o seu discurso descreve as 
feridas no corpo de César e o ator fala 
literalmente através de uma ferida.

Também os poderosos  
são já vítimas

Este trabalho parte da reavaliação do uso 
da retórica: para o bem e para o mal. Segui 
o caminho indicado por Shakespeare, que 
remete para a origem da cultura ocidental 
e das suas formas políticas, para a leitura 
direta de historiadores latinos como 
Suetónio, Tácito, Cícero, entre outros, 
fontes explícitas da peça de Shakespeare. 
São livros de uma extraordinária beleza 
formal e de uma estranha mistura de 
cinismo e enorme profundidade moral. 
São livros sobre a Forma da palavra, que 
ressoam na obra de Shakespeare até aos 
dias de hoje. Em Júlio César, um episódio 
fundamental da história política revela‑
‑se também, e sobretudo, um espetáculo 
sobre a fragilidade e o sofrimento 
humanos. Também os poderosos são 
apresentados como frágeis; também os 
poderosos são já vítimas. Shakespeare 
mostra ‑o exemplarmente. Quando vemos 
e ouvimos César pela primeira vez, 
ele é já claramente a vítima sacrificial 
predestinada, uma ovelha para abate. 
Ainda que provavelmente jamais tenha 
usado essa palavra, a política é a matéria 
que Shakespeare trabalhou e da qual 
colheu uma essência que toca a raiz da 
natureza humana.

Da linguagem como veneno, 
elemento estranho, arma letal

Júlio César – Peças Soltas foi concebido 
para um ciclo de peças apresentado 
na cidade de Bolonha, uma série de 
espetáculos, alguns já conhecidos e outros 
novos, unidos pela ideia da linguagem 
como veneno, como elemento estranho, 
como arma letal. Por ocasião do projeto 
bolonhês, regressei à Academia de 
Belas ‑Artes, que tinha frequentado como 
estudante, um lugar da minha memória 
pessoal, mas ao mesmo tempo um espaço 
habitado por esculturas, literalmente 
“em consonância” com Júlio César: o 
lugar da própria matéria trabalhada por 
Shakespeare, a Antiguidade Clássica. 
O meu Júlio César revela o elemento 
orgânico da voz, o aspeto mortífero da 
linguagem. O retorno a uma literalidade 
funciona por contraponto: foi interessante 
colocar entre aquelas estátuas o corpo do 
ator, voltado do avesso. Quando a sonda 
entra na laringe, vemos a carne palpitante, 
como se nos encontrássemos no interior 
de uma escultura e a descobríssemos viva.

*  Excertos de uma entrevista realizada por ocasião da 

apresentação de Giulio Cesare – Pezzi Staccati no 

festival Santiago a Mil (Chile, janeiro de 2016).

 Trad. Rui Pires Cabral.

“O ator fala literalmente 
através de uma ferida”
Romeo Castellucci*



Alexandra Moreira da Silva*

Estar fora do tempo mas frequentar o
passado, tratar o ausente como presente.
Giorgio Colli

Olhos contempladores e pensadores, 
[…] movimento, montagem da
sensibilidade, música vista (ouçam 
também com os olhos!)
Herberto Helder

Biografia em forma de 
questionário de Proust

– Romeo Castellucci nasce em Cesena 
(Emília ‑Romanha, Itália), em 1960.
– Aos doze anos, queria escalar montanhas. 
Ser escultor, talvez. Ou ainda futebolista.1

– A irmã, Claudia Castellucci, que o inicia 
nos primeiros jogos teatrais infantis, 
decide estudar Belas ‑Artes em Bolonha, 
enquanto ele, Romeo, que sempre gostou 
de animais, frequenta uma escola  
de agricultura.
– 1975: encontro ‑revelação com Carmelo 
Bene, que apresenta Ricardo III na 
pequena cidade de Cesena.
– Romeo Castellucci integra a Academia 
de Belas ‑Artes de Bolonha, onde se forma 
em pintura e cenografia. Mas foi nas 
igrejas da Emília ‑Romanha que “descobriu 
as primeiras telas, os primeiros nus e as 
primeiras cenas de tortura”.2

– 1981: funda a companhia Socìetas 
Raffaello Sanzio com Claudia Castellucci  
e Chiara Guidi.
– Duas referências absolutas na sua obra: 
a Bíblia e a Tragédia antiga – “uma forma 
de conceber a arte e o destino; não é 
triste, é una grandezza”.3

– Três figuras fundamentais para o seu 
trabalho: Platão, Moisés e Cristo – “A ideia 
de irrepresentabilidade é a única coisa 
digna de ser representada”.4

– Quatro presenças incontornáveis no 
seu pensamento artístico: Espinosa, 
Hölderlin, Nietzsche, Artaud – “Todos 
enlouqueceram, todos ousaram fixar o sol”.5

– O autor contemporâneo (que lê e relê): 
David Foster Wallace.
– É encenador, cenógrafo, desenhador 
de luz, de som e de figurinos. Os seus 
espectáculos foram apresentados em 

mais de cinquenta países, a sua arte 
revolucionou definitivamente a cena 
contemporânea.
– 2014: a Universidade de Bolonha atribui‑
‑lhe o título Doutor Honoris Causa em 
Música e em Teatro.
– “Gostava de ser pastor, ficar sozinho, 
rodeado de animais.”6

Ser e não ser… espectador  
dos espectáculos de  
Romeo Castellucci

Em Dezembro de 1997, Romeo Castellucci  
e a Socìetas Raffaello Sanzio apresentavam 
no Porto um Hamlet cujo título não 
deixava grande margem para dúvidas: 
Amleto, La veemente esteriorità 
della morte di un mollusco não seria, 
certamente, uma encenação clássica da 
peça de Shakespeare. Mais – talvez nem 
sequer se tratasse da peça do autor inglês. 
Na verdade, o Amleto da Socìetas era 
um adolescente autista, desarticulado, 
sozinho em cena e resultava da 
interessante e estranha combinação de 
Shakespeare e de Bettelheim (pedagogo e 
psicólogo que se interessou pela questão 
do autismo).

No mesmo ano, a então jovem 
companhia italiana apresentava em 
Grenoble (França) Orestea (una commedia 
organica?), onde a imponência e o poder 
do matriarcado eram evidenciados 
nos corpos obesos de Clitemnestra e 
de Cassandra, enquanto a sombra da 
anorexia pairava na magreza extrema dos 
corpos de Orestes e de Pílades, evocando 
a fraqueza das personagens masculinas. 
Um corifeu com orelhas de coelho dirigia 
um coro de coelhos explosivos, a roda de 
bicicleta de Duchamp pautava o tempo, 
tudo isto num ambiente SM, iluminado 
por um candeeiro ‑Guernica de Picasso, 
onde as Erínias eram macacos e quase 
tudo nos fazia pensar no universo de 
Francis Bacon ou ainda em certas 
fotografias do americano Joel ‑Peter 
Witkin. Momento decisivo no percurso 
de Romeo Castellucci e da Socìetas 
Raffaello Sanzio: a entusiástica reacção do 
público e da crítica abrir ‑lhes ‑ia as portas 

dos mais importantes palcos europeus. 
Necessário será dizer que a perplexidade 
do público foi igualmente proporcional 
ao entusiasmo. E tal como acontecia em 
Amleto, talvez a questão já não fosse “Ser 
ou não ser espectador dos espectáculos 
de Castellucci e da Socìetas”, mas sim  
“Ser e não ser”…

Entre 2001 e 2012, é apresentado em 
França o espectáculo Sobre o conceito 
do rosto do filho de Deus. Um filho trata 
do pai incontinente enquanto o rosto de 
Cristo, no quadro ampliado Le Salvator 
mundi de Antonello da Messina, nos 
observa fixamente. Após uma primeira 
parte realista, onde o cheiro era um 
dos elementos mais perturbadores, um 
grupo de crianças lança contra a imagem 
objectos em forma de granada: não é no 
jogo das crianças que subsistem objectos 
e comportamentos profanos (Agamben) – 
de abertura? O espectáculo apresentado 
em 2016 – sem qualquer incidente – em 
Lisboa e no Porto esteve na origem de 
confrontos e manifestações violentíssimas 
em 2011 e 2012, em França.

“Será que isto ainda é teatro?”, 
perguntaram – perguntarão – alguns… 
Na verdade, talvez a questão deva ser 
colocada de outra forma: será que nós, 
espectadores, estamos preparados 
para mudar a nossa forma de ver? Para 
vermos e sermos vistos pelas imagens? 
Para escolhermos, para decidirmos ver 
no tempo preciso de interrupção, que é o 
tempo do teatro? Sejamos claros: a nossa 
necessidade de sentido imediato  
é impossível de satisfazer.

Nos anos noventa, a prática constante 
da ekphrasis em grande parte da crítica 
especializada – cujos textos sobre os 
espectáculos de Romeo Castellucci 
hesitavam entre uma descrição 
narrativizada e uma narrativa pessoal 
onírico ‑literária, dando por vezes lugar 
a um discurso metafórico obscuro e 
quase sempre excessivamente emotivo 
– dava já a entender que estávamos 
perante objectos artísticos altamente 
perigosos, que atingiam as profundezas 
da experiência humana e com os quais não 
sabíamos bem o que fazer. Quando Romeo 
Castellucci sugere que “para percebermos 

O Atlas de Romeo Castellucci
e algumas reflexões sobre escalar montanhas



como funciona um espectáculo, podemos 
proceder a uma verificação com crianças”,7 
está, provavelmente, a falar ‑nos da 
importância da imaginação. Ou melhor, da 
necessidade de ampliarmos os limites da 
nossa imaginação, de a mobilizarmos, de 
mobilizarmos a sua potência, o seu poder 
de movimento e de decisão. “Des ‑imunizar 
(o corpo, todo o sistema nervoso) e as 
emoções”,8 tomar consciência da nossa 
condição de espectadores anestésicos 
e anestesiados, e perceber, enfim, 
que o teatro não é um objecto mas um 
chamamento, uma experiência que faz 
apelo à epopteia… talvez não esteja mal, 
para começar.

Si continua – coraggio!

Caçar formas

“Sou um caçador de formas.”9 Para Romeo 
Castellucci, a história da arte é, antes de 
mais, uma história da forma, um imenso 
laboratório de formas onde o artista se 
lança e está condenado a avançar. Não será 
por acaso que os Castellucci escolhem o 
nome “Raffaelo Sanzio” para a companhia. 
Apesar de estarem em pleno momento 
de revolta e de repúdio relativamente 
à arte institucionalizada e à tradição, 
fortemente empenhados na defesa de 
um teatro iconoclasta, reconhecem na 
obra do emblemático pintor italiano do 
Renascimento a perfeição da forma, onde, 
no entanto, podemos já identificar ínfimos 

sinais – a pequena dobra na boca da figura 
feminina de La Muta (1507 ‑1508),10 por 
exemplo – da crise que vai atravessar toda 
a história de arte ocidental, discretíssimos 
sintomas da desordem que vai perdurar até 
aos nossos dias.

Há algo que nos escapa nestas formas 
perfeitas e inquietas, algo que talvez seja da 
ordem da violência e do tormento, e que, 
ao escapar ‑nos, as abre. Para Castellucci, 
o artista deve criar manchas de opacidade, 
o teatro é um espelho obscuro e a falha é o 
espaço necessário onde a representação se 
desmorona – o espaço do espectador.
Num texto publicado pela primeira vez 
em 1908, Freud aproxima a actividade 
de criação literária – artística? – daquela 



que é talvez a ocupação mais intensa 
da criança: o jogo. Como o artista, a 
criança “cria um mundo próprio, ou […], 
mais exactamente, organiza as coisas 
do seu mundo de acordo com uma nova 
ordem […], espalhando os seus objectos 
e as situações imaginadas sobre as coisas 
palpáveis do mundo real”, assumindo esta 
montagem com grande seriedade, empenho 
e considerável quantidade de afecto. 
“O oposto do jogo não é a seriedade, 
afirma Freud, mas… a realidade.”11 Para 
Castellucci, o artista não inventa nada, 
apenas encontra, cruza a história das 
imagens, ressuscita ‑as, acredita na sua 
sobrevivência. Perante o número finito de 
imagens, ao artista resta apenas dedicar‑
‑se à sua infinita combinação. Colocar, 
situar, re ‑situar, pôr, dispor, mover, deslocar, 
retirar imagens infinitamente, “depositar 
algumas gotas de veneno na intimidade 
de cada espectador”,12 e retirar ‑se – ele, 
o artista – para que o espectador possa 
enfim criar a terceira imagem, a que não é 
vista mas imaginada a partir da associação 
de duas outras que a determinam no 
espaço ínfimo e intermitente que as 
separa. A criação partilhada pressupõe 
exactamente isto: contemplar, associar 
imagens, reorganizar, deflectir o tempo da 
vida humana graças ao tempo suspenso do 
teatro. Trata ‑se de abrir o presente àquilo 
que poderíamos chamar com Georges Didi‑
‑Huberman “o elemento de inactualidade 
onde várias temporalidades se reúnem 
anacronicamente”.13 Partir do presente, 
desmontá ‑lo, para convocar tempos 
diferentes, convocar o passado, trazê ‑lo 
até nós e entrever algo do futuro. Fazer 
migrar as imagens implica “tirá ‑las do lugar” 
e dar conta de uma memória inconsciente 
– de um saber em movimento: “Não é 
unicamente um procedimento estético, é 
uma heurística do próprio pensamento.”14

A partir de ideias anotadas em pequenos 
cadernos – verdadeiras obras de arte onde 
se podem ver desenhos, palavras em várias 
línguas e alfabetos, números, colagens, 
esquemas – e sobretudo dos “nós” que elas 
formam, Romeo Castellucci compõe uma 
espécie de constelação de imagens que 
vai esculpindo, organizando, montando, 
combinando sempre num gesto que 

elimina mais do que acrescenta, e onde o 
trabalho filológico, dramatúrgico e plástico 
é fundador. O fantasma warburguiano 
atravessa o modus faciendi do encenador 
italiano: trabalha em várias coisas ao 
mesmo tempo, passa de umas para as 
outras, como num ateliê de pintor, passa 
de um quadro para o outro, as coisas estão 
todas relacionadas.

Em seguida, caberá ao espectador 
traçar linhas nesta constelação, criando 
associações, fazendo o seu próprio 
desenho, aceitando o repto que lhe 
é lançado – fazer a experiência da 
“criação partilhada”: “Sem a vivência do 
espectador, a história, as cicatrizes de cada 
espectador, o espectáculo de nada serve. 
É o espectador quem pode dar vida ao 
espectáculo e não o contrário.”15

À pergunta “O que nos leva a competir 
com a criação do mundo?”, Castellucci 
responde com espectáculos que se 
apresentam como verdadeiros enigmas, 
que não oferecem respostas, não 
transmitem mensagens, não mostram 
caminhos, não nos dizem o que e como 
pensar, não são comentários à realidade, 
não respeitam a representação clássica, 
não… até porque não há qualquer verdade 
a oferecer ao espectador, o objectivo do 
teatro não é dar respostas, o teatro tem  
a obrigação de oferecer problemas.

A única forma de definir este teatro 
talvez seja pela negativa: não… gesto 
infindável de escultor que elimina mais  
do que acrescenta.

Fazer mundos com o espanto  
dos mundos

Com doze anos de idade, Romeo 
Castellucci queria escalar montanhas. 
Tornou ‑se num dos mais singulares e 
incontornáveis artistas do século XXI, 
e é no teatro que se tem dedicado a 
percorrer altíssimos monumentos da 
arte e da cultura ocidentais: da Bíblia à 
Divina Comédia, da Oresteia a Parsifal, 
da Ética a Da Democracia na América, 
estabelecendo um diálogo por vezes 
infinito com artistas, escritores, filósofos 
e músicos tão importantes quanto Bach, 

Wagner, Schönberg, Espinosa, Nietzsche, 
Tocqueville, Ésquilo, Dante, Shakespeare, 
Artaud, Warhol, Rothko, Bacon… todos os 
que olharam para o sol.

Um dos princípios fundadores da sua obra 
talvez seja a consciência de que a teologia 
está profundamente imbricada na história do 
teatro e da arte ocidentais. Para Castellucci, 
a teologia representa a falta, a ausência, o 
abandono, e é precisamente neste espaço 
aberto que se podem criar imagens. 

Nos anos oitenta, Romeo Castellucci 
inicia um estudo absolutamente radical 
do teatro e das formas de representação. 
O seu gesto será, uma vez mais, o de 
eliminar: a tradição teatral, a representação, 
a concepção mimética do teatro, a 
abordagem logocêntrica, assumindo 
uma posição iconoclasta, reivindicando 
a herança artaudiana e defendendo um 
teatro do corpo e da matéria. Num primeiro 
tempo, o seu interesse – e o interesse da 
companhia – centrar ‑se ‑á na “infância do 
teatro”, nos mistérios de Elêusis, na cultura 
pré ‑helénica e pré ‑filosófica que dará início 
a uma profunda e infindável reflexão sobre 
a linguagem. Espectáculos como Santa 
Sofia, Teatro Khmer (1986) ou as epopeias 
mitológicas do ciclo da Mesopotâmia La 
Discesa di Inanna (1989), Gilgamesh (1990) 
e Ahura Mazda (1991) começam a chamar a 
atenção da crítica. Como explica Jean ‑Louis 
Perrier, “a infância do teatro vai conduzi ‑los 
ao teatro para a infância, que eles praticarão 
e interrogarão continuamente”:16 em 1992, 
criam As Fábulas de Esopo e alojam, no 
espaço da companhia, trezentos animais 
durante dois meses. O animal, “ser puro que 
escapa a toda e qualquer representação” 
(cavalo, bode, serpente, macaco, cão, lobo, 
touro…), será uma presença constante nos 
espectáculos de Romeo Castellucci e da 
Socìetas Raffaello Sanzio.

A partir do estudo profundíssimo  
das sociedades e do teatro pré ‑helénico, 
Castellucci apoiar ‑se ‑á na hipótese de 
que as sociedades desse período se 
estruturavam política e juridicamente 
em torno de valores femininos e da 
figura da Mãe. Esta ideia será decisiva 
para o ambicioso projecto de Orestea 
(una commedia orgânica?) (1995 ‑2015), 
acabando por estar presente de forma mais 



ou menos subliminar em quase todos 
os espectáculos do encenador italiano, 
da Tragedia Endogonidia (2002 ‑2004) 
a Go Down Moses (2015), passando por 
Ödipus der Tyrann (2015) até ao recente 
La Democrazia in America (2017): “A arte 
no teatro pré ‑trágico tinha este laço 
privilegiado com a mãe relativamente ao 
corpo fecundado e recomposto para a 
sepultura. Saímos da esfera linguística.”17

Nos anos noventa, a Socìetas Raffaello 
Sanzio inicia o ciclo Epopea della Polvere, 
abordando alguns dos textos mais 
importantes do teatro ocidental:  
ao colapso da linguagem corresponde  
a potência da materialidade do corpo, 
de um corpo diferente, nunca visto como 
patológico, mas plenamente tratado 
como matéria dramática e dramatúrgica: 
em Giulio Cesare (1997 e 2014), o 
actor é laringectomizado; na Orestea, 
Agamémnon tem síndrome de Down, 
Apolo não tem mãos, Clitemnestra pesa 
mais de cem quilos, etc. Finalmente, no 
último espectáculo da década de noventa, 
Genesi: From The Museum of Sleep (1999), 
Castellucci interroga o mito bíblico 
colocando em paralelo a Criação e o seu 
extremo oposto, Auschwitz.

Ao longo deste percurso, parece haver 
uma interrogação constante: o que 
fazer, hoje, com a tragédia, qual é o seu 
lugar? Conscientes de que a questão 
está longe de ser esgotada, a Socìetas 
Raffaello Sanzio lança ‑se no projecto 
colossal da Tragedia Endogonidia: onze 
espectáculos em dez cidades europeias, 
que circularam um pouco por toda a 
Europa entre 2002 e 2004.

Em 2008, a trilogia Divina Commedia, 
a partir de Dante, marca uma viragem 
importante na estética de Romeo 
Castellucci. A uma crescente depuração 
do dispositivo cénico vêm juntar ‑se 
momentos narrativizados, que funcionam 
como verdadeiras armadilhas para o 
espectador: a condição do herói trágico  
é falar para produzir silêncio – um 
silêncio por vezes avassalador, como 
o da criança violada pelo próprio pai, 
abandonada pela mãe em Purgatório.  
A presença torna ‑se ausência, o discurso 
transforma ‑se e/ou dá origem ao silêncio 

– tema maior da obra de Castellucci.
Os espectáculos dos últimos dez anos 
parecem convocar uma diversidade de 
textos, de referências e de linguagens 
cada vez maior, cada vez mais 
heterogénea – a poesia de Hölderlin:  
The Fours Seasons Restaurant (2012), 
Hyperion (2013), Ödipus der Tyrann  
(2015); a filosofia de Espinosa: Natura 
e origine della mente (2013); a análise 
histórico ‑sociológica de Tocqueville:  
La Democrazia in America (2017); a  
recente imersão no mundo da ópera: 
Parsifal de Wagner (2011), Orfeo ed 
Euridice de Gluck (2014), Jeanne D’Arc  
au bûcher de Honegger (2017); no 
bailado, A Sagração da Primavera de 
Stravinski (2014); na música clássica,  
A Paixão Segundo São Mateus (2017), 
para citar apenas alguns exemplos. 
Por outro lado, o regresso aos ritos dos 
Mistérios pré ‑trágicos, a Rothko, ao 
colapso da linguagem, à fragilidade  
e à potência das imagens, a conceitos 
fundamentais como epopteia, katabasis, 
matriz feminina do mundo, tragédia 
(sempre, sempre a estrela polar…) 
parecem indicar um forte movimento 
e expansão daquilo a que poderíamos 
chamar, com Georges Didi ‑Huberman, 
formas ‑Atlas: amplificação da mesa de 
trabalho de inspiração warburguiana, 
onde se sucedem as mais heterogéneas 
constelações de imagens, criação da sua 
própria e monumental Biblioteca, do seu 
próprio Atlas Mnemosyne, forma visual 
de conhecimento onde as noções de 
sobrevivência e de memória inconsciente 
assumem uma importância fundadora. 
Os espectáculos de Romeo Castellucci 
inscrevem ‑se, talvez, no conceito de 
história de arte de Aby Warburg, ou seja, 
numa história feita de anacronismos e de 
descontinuidades, na qual as imagens 
não cessam de ressurgir. 

E o espectador dirá: “Ao sair dos jardins, 
vou até vós, ó filhos das montanhas.”18
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