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“É TãO bOM vIvEr 
aO MEsMO TEMpO 
quE EsTE rapaz”
jorge silva melo

É também, Enda Walsh também é um 
autor irlandês, gosta de histórias, de 
mentiras, truculento, gosta de gente pobre 
que inventa mitos, sim, também é filho 
daquele Chris Mahon (o Playboy do Mundo 
Ocidental) que, desde 1907, inventado pelo 
genial Synge, aquece a alma ardente dos 
palcos irlandeses, aldrabão, incendiário, 
herói das pobres imaginações. 

Sim, Enda Walsh é um irlandês e escreve 
teatro com gente que não se resigna, que 
desafia destinos, que morre sonhando, que 
luta mentindo, que sobrevive.

Descobri-o através de Berlim quando, na 
velha Baracke de Berlim Leste, Ostermeier 
soltou os seus Disco Pigs, maravilhoso par 
romântico de adolescentes destrutivos 
entre latas de cerveja, noitadas, directas, 
bares e tristeza. Vimo-los em Almada, no 
Festival, era soberbo o espectáculo. 

E eu fui lendo. E em Edimburgo ia vendo 
os espectáculos.

Até que conseguimos conhecê-lo, 
trazê-lo a Lisboa, fazer Disco Pigs (que 
tradução mais difícil, credo), pedir-lhe  
uma peça para uma homenagem a  
Harold Pinter (antes do Nobel, claro), 
escreveu-nos Lyndie tem uma arma,  
fazer esse extraordinário Acamarrados –  
e continuámos.

A Farsa da Rua W foi a primeira peça 
que estreámos na nossa casinha nova, o 
novo Teatro da Politécnica, sórdida, triste, 
violenta, miserável, divertidíssima, negra, 
arrisco: uma das maiores peças deste 
século escuro.

E continuamos com Enda.

Um dia, há já uns anos, estava em 
Lisboa o grande crítico Michael Billington 
(do Guardian) e deu-nos a ambos, já 
entradotes, a nostalgia daqueles teatros 
que houve em Inglaterra, proletários, 
cheirando a cerveja e socialismo, fatos- 
-macacos e tabaco reles, falámos de Joan 
Littlewood, essa heroína, de McGrath, 
daqueles anos 1950-60 em que um possível 
teatro popular se desenhou, sardónico, 
Brendan Behan, tudo isso.

“Já não há nada disso, agora tudo é clean, 
técnico, desenhado”, entristecia o grande 
crítico, “já ninguém sabe o que foi o music- 
-hall dos subúrbios.”

“Olhe que não”, disse-lhe eu, “há o Enda 
Walsh!”

Ele não conhecia bem, tinha apenas 
visto, creio, misterman, que só agora 
está a ter um merecidíssimo êxito, 12 ou 
mais anos depois de ter sido escrita, mas 
apontou o que lhe disse.

E quando, em 2008, foi ver Delirium, 
a adaptação que Enda Walsh fez dos 
Karamazov, reparou, disse-o: Enda Walsh 
é único, só ele sabe aliar o grotesco mais 
sórdido ao sublime, a tragédia à paródia, 
só ele pode gostar dos Karamazov e dos 
Três Estarolas, aliar a cerveja operária ao 
sonho da vida, só ele sabe encarcerar as 
personagens nos seus sonhos de poder, 
pesadelos horrivelmente cómicos, é um 
extraordinário escritor.

Na minha vida de leitor de teatro, Enda 
Walsh é, com Jon Fosse, o autor que, peça 
após peça, mais me surpreende, mais me 
entusiasma, nunca me desilude, sempre 
me deixa atónito, perplexo, estupefacto.

É tão bom viver ao mesmo tempo que 
este rapaz (nasceu em 1967, que raio!) 
– e ele mostra-me tão bem estes tempos 
escuros que nos foram dados viver.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia. 
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The WalWorTh Farce 
(2006)
de Enda WaLsh

bedbound 
(2000)
de Enda WaLsh

tradução Joana Frazão 

cenografia e figurinos 

rita Lopes alves

luz pedro domingos

com 

américo silva dinny 

antónio simão blake

João Meireles Sean 

Laurinda Chiungue hayley 

coordenação da produção 

pedro Carraca

assistência Joana barros

construções e calotes 

João prazeres

produção artistas unidos

estreia 7dez2011 teatro 

da Politécnica (lisboa)

dur. aprox. 1.º ato 40’ | intervalo 10’ 

| 2º. ato 50’

M/16 anos

o texto está editado na coleção 

livrinhos de teatro (artistas 

unidos/livros cotovia, n.º 37).

tradução Joana Frazão 

cenografia e figurinos 

rita Lopes alves

luz pedro domingos

com 

antónio simão Pai

Carla Galvão Filha

coordenação da produção 

pedro Carraca, antónio simão

produção artistas unidos

estreia 27Mar2008 centro cultural 

da malaposta (odivelas)

dur. aprox. 1:15 

M/16 anos

o texto está editado na coleção 

livrinhos de teatro (artistas 

unidos/livros cotovia, n.º 37).

blake: Porque nós dizíamos as palavras do pai e elas 
faziam aparecer imagens, não era, Sean? E tantas imagens 
na nossa cabeça… Não havia razão para sentir a falta 
do mundo lá fora, mesmo que fosse um bom mundo! 
Podíamos ser felizes. (Pausa.) Mas as imagens pararam. 
Digo as palavras dele e só consigo ver a palavra. Uma data 
de palavras empilhadas em cima de outras palavras. O meu 
dia não tem sentido porque o sentido já não é importante. 
Não há imagens. Não há sonhos. Só palavras. (Pausa.) Tudo 
o que eu tenho é a memória do frango assado, Sean.
A Farsa da Rua W

pai: Tenho medo. É medo. Tenho medo da minha vida lá 
fora. E poiso a tua mãe no chão e volto pra trás até chegar 
outra vez à cama. E meto-me na cama e viro-me pra ti 
como estou agora. E isto sou eu a falar. Isto sou mesmo 
eu a falar agora. E não tenho palavras para ti. Não tenho 
as palavras certas para ti, minha querida. Só quero dormir 
e voltar ao silêncio mas não consigo.
Acamarrados
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PeneloPe 
(2010) 
de Enda WaLsh

encenação 
JOrGE sILva MELO

tradução Joana Frazão 

cenografia e figurinos 

rita Lopes alves

luz pedro domingos

com 

Joana barros Penélope

João vaz Fitz 

José neves* dunne 

pedro Carraca burns

pedro Luzindro Quinn

* Gentilmente cedido pelo tndm ii

produção artistas unidos

dur. aprox. 1:40 

M/16 anos

o texto está editado na coleção 

livrinhos de teatro (artistas 

unidos/livros cotovia, n.º 62).

dunne: Um grupo de homens com uma ideologia comum, 
um rumo coletivo! É isso que estás a sugerir, Quinn? 
Vamos fundar uma empresa aqui mesmo!
fitz: E podemos usar farda?
quinn: Não temos tempo para isso.
dunne: Um lema! É essencial ter um lema. Eventualmente 
em latim.
burns: “Facis Non, Sumus Caro In Assus.”
fitz: Ou seja?
burns: “Tanto Faz, Somos Carne numa Barbacoa.”
Penélope

estreia nacional
“Eu sOu EsTa 
hIsTórIa, MaIs       
EsTa, MaIs EsTa”

conversa com  
Enda WaLsh*

no dia 15 de novembro de 2007, na Faculdade 

de letras, fez-se uma conversa com Enda 
WaLsh e JOrGE sILva MELO, que foi 

apresentada por maria Helena serôdio, integrada 

no Festival de literatura irlandesa rising to meet 

You. no mesmo dia, na sociedade Guilherme 

cossoul, depois do espetáculo disco Pigs, houve 

também um encontro com os espectadores – 

e também com a encenadora, Franzisca aarflot.

JOrGE sILva MELO eu começaria por 
falar da Farsa da Rua W – que vi este 
ano em edimburgo, pela druid Theatre 
company. O Francisco Frazão e eu, no 
fim da representação, dissemos: uau. 
Foi o grande acontecimento do Festival. 
e dois ou três dias depois, recebi um 
email da Franzisca aarflot – eu tinha-lhe 
perguntado se tinha gostado de alguma 
coisa, e ela disse “gostei da Farsa da 
Rua W”… estão aqui três pessoas que 
a viram este ano…

Enda WaLsh eu também a vi…

JsM é uma peça em duas partes, uma 
peça grande para o enda Walsh, que 
é conhecido por ser um autor sucinto, 
que escreve peças com uma hora. e aqui 
temos duas horas e um quarto, quatro 
personagens, muito diferentes entre si, 
um cenário realista – pelo menos nesta 
produção. como é que chegaste a esta 
peça, depois de dez anos de peças...?

“um ambiente tipo panela 
de pressão”

EW ...depois de dez anos… eu ando 
a escrever a mesma peça há dez anos, 
e de facto levou-me dez anos a ganhar 
alguma confiança para escrever uma 
peça com intervalo. a sério. Quando 
vejo uma peça mesmo boa, detesto 
ir-me embora do teatro, faço esse luto 
por perder um mundo que é muito mais 
interessante do que a merda do meu 
mundo e da minha vida. Todas as minhas 
peças tendem a ser sobre personagens 
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que estão presas em padrões de 
comportamento, ou de linguagem, 
e chega um momento em que dizem: 
“Pronto. não posso continuar a viver 
assim, preciso de viver de outra 
maneira”. acabam por detestar esse 
mundo que criaram, e têm de se livrar 
dele – enquanto nós, público, ficamos 
a gostar delas e desse ambiente, mas 
é no momento em que temos de nos 
despedir. mas é sempre a mesma peça, 
exatamente. acho que escrevi umas oito 
ou nove peças com essa estrutura, o 
que é terrível, mas para mim há lá coisas 
suficientes.

A Farsa da Rua W é sobre um pai e 
dois filhos que vivem num apartamento 
em Walworth (Walworth é uma rua 
no sul de Londres). e existem mil e 
uma peças sobre irlandeses a viver em 
Londres, a sonhar com o regresso à 
Irlanda, “ah, se ao menos eu pudesse 
voltar à Irlanda…”, e depois bebem mais 
Guinness e discutem uns com os outros, 
esse género de coisa. e eu detesto 
esse tipo de peças. não têm qualquer 
ligação comigo, nem com a minha 
geração de irlandeses. e, no entanto, 
eu queria mesmo escrevê-la, e gostava 
mesmo dos temas… Portanto, a peça é 
sobre o pai e os dois filhos que vivem 
no topo de um bloco de apartamentos, 
e levantam-se todas as manhãs, põem 
bigodes postiços e perucas, mascaram-
-se, desligam as luzes, voltam a ligar 
as luzes e representam uma farsa. 
e a farsa começa a desmoronar-se. 
e a peça é sobre porque é que eles 
estão a representar esta farsa, e a 
viver neste padrão. e à medida que 
se desmorona, começamos a ver que 
o pai, basicamente, obriga os filhos a 
representar uma versão do passado 
dele, que é uma mentira ridícula. mas 

ele contou-a tantas vezes ao longo dos 
últimos 20 anos que ganhou os ritmos 
da farsa. basicamente é uma tragédia, 
mas representada segundo o ritmo e 
os conceitos da farsa. e para o público 
– espero eu –, à medida que se põem e 
trocam os bigodes e as perucas, cada 
vez mais depressa, e tudo cada vez mais 
enlouquecido, vamo-nos apercebendo de 
que uma das personagens tem de morrer, 
e tentamos adivinhar qual delas vai ser.

como o Jorge disse, eu nunca tinha 
escrito uma peça com intervalo e… em 
relação a tudo o que escrevi até agora, 
sentia que o podia dizer numa hora; as 
peças tendem a ser um ambiente tipo 
panela de pressão, e é por isso que as 
personagens dizem: “Pronto, preciso 
de sair, de sair daqui!” então escrever 
uma peça com intervalo foi um grande, 
grande salto para mim, garantir que o 
público volta depois do intervalo… e eu 
quero mesmo que eles voltem, e não 
é voltarem do género “oh, estou no 
teatro, é melhor voltar, e ver o que é que 
acontece”. era tentar determinar o tipo 
de conversas que teriam no intervalo, 
aqueles 15 minutos eram eles a dizer: 
“Ok, onde é que estamos, nesta peça, 
de que é que se está a falar, estamos 
a perder alguma coisa? Pronto, vamos 
voltar lá para dentro”.

não sei porque é que nunca tinha 
escrito uma peça com intervalo, mas 
suponho que a estrutura da farsa 
exige esse intervalo de 15 minutos – 
e certamente nesta peça, por causa 
dos temas, da linguagem, do ritmo, o 
público precisava desesperadamente 
de sair da sala por 15 minutos, “pronto, 
não faço ideia do que se está a passar, 
vamos voltar”. espero que tenhamos 
conseguido, e que a pausa de 15 minutos 
seja merecida…

uma pessoa do mundo 
real dentro da peça

JsM e essa pausa acontece, na peça, 
quando os níveis se misturam. 
na primeira hora, começas com uma 
farsa muito dura e, nos últimos sete 
minutos da primeira parte, a realidade 
entra na peça, a rapariga preta bate à 
porta, vinda do supermercado, e entra 
nesta família maluca... e o ambiente 
muda; mas vem logo um intervalo, o que 
é um achado. esse quarto elemento, 
a rapariga, o que é?

EW a rapariga é completamente a 
realidade. acho que em qualquer 
peça há uma iniciação a certas regras 
teatrais – e fazemos todos isto enquanto 
público, sentamo-nos ali e demoramos 
algum tempo a perceber o ritmo e 
a linguagem que acontece na peça. 
e a farsa exige verdadeiras regras, 
regras completamente desprovidas 
de emoção, matemáticas, e é mesmo 
preciso obedecer-lhes – “pronto, já 
fiz isto, já fiz aquilo”. Por isso aprendi 
como é que se escrevia uma farsa, mas 
é uma farsa muito depurada. e depois 
não existe farsa na Irlanda, não temos 
farsas. Quando a peça foi apresentada 
na Irlanda, não sei o que as pessoas 
pensaram… Porque é que ele está a 
usar aquela estrutura? a minha ideia 
ao usar essa estrutura é que ela não 
permite personagens, não tem nada a 
ver com emoções – e por isso, quando 
as personagens e a emoção acontecem 
dentro desta equação matemática que 
é a farsa, as coisas explodem, precisam 
de sair para fora. e saem para fora sob a 
forma de uma tragédia, ou lá o que for…

e eu de facto nunca tive uma pessoa 
real, do mundo real, numa das minhas 

peças, por isso foi um choque: “Oh, 
meu deus, ok, isto é mesmo uma 
pessoa”. acho que as personagens têm 
tendência a ser criaturas emocionais. 
não caricaturas, não grotescas, mas 
personagens que precisam de falar 
de forma emocional o tempo todo 
– coisa que nós não fazemos como 
pessoas, porque é esgotante como o 
caraças. mas no palco pode-se fazer 
isso, pode-se permitir às pessoas serem 
emocionais, e quererem proclamar 
quem são. Portanto, escrever uma 
verdadeira personagem, eu nunca tinha 
feito isso antes. Foi uma lufada de ar 
fresco, e ancora a peça não no teatro, 
mas no mundo propriamente dito. 
e devo dizer que foi mesmo uma grande 
lição para mim.

JsM Parece que, durante uma hora, 
estamos nesta peça que é bigger than 
life, com todos os efeitos vulgares da 
farsa, e quando ela entra – e é uma 
boa entrada – pensamos: não, ela é 
uma amadora, não representa como os 
verdadeiros atores, que estão na peça. 
a realidade começa a ser o amadorismo, 
e a profissão corresponde à mentira. 
O que é um tema muito irlandês – 
O Campeão do Mundo Ocidental de 
synge conta exatamente isso. Tu és 
um autor irlandês?

EW sim, sou definitivamente um 
autor irlandês. claro que não se tem 
consciência disso quando se está a 
escrever, é só retrospetivamente… eu 
adorava ler peças quando era miúdo, 
o Tom murphy foi uma enorme influência 
para mim; quando tinha 16 ou 17 anos 
não queria ser escritor, queria ser uma 
pop star, mas isso nunca chegou a 
acontecer… nunca se sabe. e todos 
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estes escritores irlandeses; eu tive muita 
sorte em ter o roddy doyle, que é um 
romancista, como professor de inglês no 
liceu; o Paul mercier, que para mim é um 
dos nossos maiores dramaturgos… não 
é muito conhecido na europa, mas para 
mim é o O’casey dos nossos tempos. 
O fôlego das peças dele é inacreditável, 
e é uma pena que não tenha sido muito 
traduzido e representado, mas isso é 
uma questão de sorte, muitas vezes.

consigo identificar agora nas minhas 
peças, e em particular na Farsa da 
Rua W, todas as referências, e não 
estava consciente delas na altura – 
os fantasmas de escritores que já 
desapareceram, esse tipo de coisas. 
mas suponho que foram filtradas pelo 
meu próprio cérebro, vazio, estúpido 
e ridículo, e depois escarrapachadas na 
página sob outra forma. mas estão todas 
lá. e tenho muito orgulho nisso, no facto 
de estarem lá, e os temas estarem lá, 
e tudo misturado, e há estes ecos de… 
beckett, claro, mas certamente ecos 
do trabalho de Tom murphy, e alguns 
toques de synge… Tem de haver.

“Eu ainda não saí da cozinha”

JsM O que nós, em Portugal, pensamos 
do teatro irlandês é que eles adoram 
contar histórias – e beber Guinness.  
e, de facto, Acamarrados, a tua terceira 
peça, é uma peça em que se contam 
histórias. como é que inventaste estas 
duas personagens?

EW acho que é um estilo muito antigo – 
e irlandês – de contar histórias, em que 
as personagens se levantam e pronto, 
contam uma história. O que é uma coisa 
extraordinária, e muito bonita de se 
fazer. Quer dizer, os irlandeses falam 

que se fartam. não há dúvida sobre 
isso, e são capazes de ficar a falar até 
de madrugada. e eu tenho a sorte de vir 
de uma família grande – enfim, para os 
padrões irlandeses é pequena, uns seis –,
mas suficientemente grande para se 
terem discussões mesmo boas. eu tenho 
uma relação muito forte com a minha 
família, e grande parte dela baseia-se 
em estarmos para ali sentados na 
cozinha, a contar as mesmas histórias 
vezes sem conta. sei que para os meus 
irmãos – há quatro irmãos e eu, mais um 
par de irmãs – eu defino-me por cinco 
histórias. eu disse-lhes isto, disse: “eu 
sou esta história, mais esta, mais esta”, 
e eles “pois és, é isso que tu és”. e é 
mesmo assim. O meu pai tinha 
uma loja de móveis, e o meu irmão 
John vai sempre contar a história de 
como ele estava na parte de trás da 
carrinha, o meu pai ia a conduzir, as 
portas abriram-se, ele ia na cadeira, caiu 
e foi parar à rua… é uma boa história. 
e eu conheço-lhe cada pormenor, o 
modo como vai crescendo, como é 
que a piada vai surgir. e adoro isso. 
é incrivelmente reconfortante definirmos 
a nossa família nestes termos: “Tu és 
cinco histórias”, “ele é três histórias”, 
“eu sou quatro histórias”. mas é assim, 
e tenho a certeza que não é só comigo, 
que isto acontece em todo o lado. 
a diferença é que, num contexto 
irlandês, eu estou profundamente 
integrado nessa tradição. Talvez isto 
pareça ridiculamente romântico e 
absurdo, mas eu sinto que ainda não 
saí da cozinha, são duas da manhã, e 
aqui estou eu a contar outra história.

e essa peça é completamente isso:  
são só personagens a dizer “isto sou  
eu e isto sou eu, e isto não faz parte  
de mim, e depois fiz aquilo porque  

aquilo sou eu”. Isso para mim é real.  
e é o tipo de ligação que quero ter com 
as personagens. Quero poder sair e 
dizer, uau, estive nesta relação mesmo 
forte com esta personagem durante 
uma hora, e agora acabou, mas eu sei 
tudo sobre ela, ela contou-me tudo. 
Porque acho que ansiamos por esse 
tipo de ligação na vida, alguém que fale 
connosco e nos conte tudo… Ou pelo 
menos eu…

peças filtradas pelo cérebro 
das personagens

JsM é uma definição muito bonita de 
Acamarrados – que é muito diferente de 
Disco Pigs, a tua primeira peça, não é?

EW sim, muito diferente… mas não sei 
bem em que aspetos. eu olho para 
Disco Pigs agora e parece-me uma peça 
incrivelmente ingénua. mas que veio de 
um sítio muito forte, muito emocional. 
das peças que eu escrevi, é a que tem a 
estrutura mais ingénua, de a a Z. é uma 
noite, um dia e uma noite, na presença 
deste dois jovens de 17 anos, e eles 
levam-nos para a cidade… na verdade, 
eu nunca mais fiz isso numa peça, eles 
estarem vivos – não estão a falar do 
passado, estão a viver o momento, 
o agora mesmo. 

bom, mas esta peça é sobre a minha 
relação com a minha namorada, nós 
acabámos, e depois escrevi isto e saiu 
assim. e Acamarrados é uma espécie de 
conversa com o meu pai, uma conversa 
que eu nunca tive, comigo a fazer o 
papel da rapariga e ele uma versão 
terrível dele próprio. Vêm portanto as 
duas de uma espécie de sítio familiar, 
mas em termos de estrutura e estilo, 
uma parece-me muito ingénua (certa 

para aquela idade e para aquelas 
personagens) e a outra precisa de 
ter uma estrutura completamente 
diferente, estilhaçada – porque estamos 
a viver com um homem de meia-idade, 
que teve um esgotamento nervoso 
terrível; é como se a peça tivesse de 
ser reestruturada pelo cérebro de um 
homem destroçado.

JsM acho que a principal diferença 
é que em Disco Pigs as personagens 
estão ali a viver, à nossa frente. em 
Acamarrados estão a contar a história, 
depois estão não a contar, mas a viver, 
há vários níveis.

EW Há imensas coisas misturadas. 
a última coisa em que eu penso é 
como é que as personagens vão falar, 
ou o que é que vão dizer, coisas desse 
género. O que faço é atirar o máximo 
possível de coisas para o meio, em 
relação à psicologia ou à geografia 
onde elas estão. e peço desculpa 
antecipadamente se isto parece ridículo 
ou pretensioso, mas em Acamarrados 
o pai construiu paredes e mais paredes 
dentro de casa, até a filha estar numa 
caminha; pôs paredes à volta, e entrou 
também ele para a cama. e a história 
é: por que raio é que ele fez isso? e em 
termos da linguagem ou da estrutura da 
peça, isso precisa de ser filtrado 
pela cabeça dele, pela loucura dele. 
as frases… se estivermos numa sala 
grande, eu posso continuar a falar sem 
parar, mas num espaço mais pequeno, 
se houver uma parede, tenho uma 
imagem visual das falas que voltam 
para trás. Por isso as frases têm de 
ser mais curtas, tem de haver mais 
staccato. este tipo de coisas. eu penso 
muito nos efeitos que o ambiente vai 
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ter na linguagem, na psicologia das 
personagens, na estrutura da peça.

“nunca consigo dizer a um ator 
‘agora caminha até ali’”

JsM Foi a primeira peça que dirigiste. 
Foi porque querias dizer mais do que 
o texto dizia e pô-lo nas tuas mãos, 
ou foi um acaso?

EW acho que foi… eu tenho muito medo 
de atores, não gosto particularmente 
de salas de ensaio, e digamos que sou 
uma pessoa que não se expressa com 
muita clareza, e penso sempre: “Oh, 
meu deus, o que é que eu vou dizer a 
um ator?” Porque de certeza que tenho 
de saber as respostas todas… e depois 
houve alguém que me disse: “não, não 
saibas as respostas, faças o que fizeres, 
não saibas as respostas, isso mata o 
processo de ensaios!” e eu: “claro, 
claro!” Porque a partir do momento em 
que se diz “eh pá, não sei, não tenho 
bem a certeza”, isso abre as coisas. e foi 
uma lição – um bocado óbvia para quem 
seja encenador, as pessoas já devem 
saber isso tudo.

era uma peça sobre mim e o meu pai, 
e ele morreu durante os ensaios. eu 
queria mesmo que ele a visse, mas sabia 
que estava a morrer. Foi duro fazer a 
produção, para o Festival de Teatro de 
dublin; mas sabia que tinha de estar 
na mesma sala que a peça. com tudo 
aquilo a acontecer… pareceu-me que 
era o que devia ser feito.

do ponto de vista da encenação, 
estava a explicar ao Jorge há bocado, 
nunca consigo dizer a um ator “agora 
caminha até ali”, fazer os atores andar 
é muito confuso para mim. “Tu agora 
senta-te, levanta-te, vai até ali”, não 

sou capaz de fazer esse tipo de coisas… 
em Acamarrados eles estão só ali, na 
cama. eu consigo ouvir bem o ritmo de 
uma coisa, oralmente, mas visualmente 
muitas vezes não os consigo 
movimentar.

JsM e encenaste mais peças tuas?

EW acabei por fazer Acamarrados 
algumas vezes, encenei-a em nova 
Iorque, e foi uma grande lição, mas 
tenho tendência a não o fazer. não 
acho que seja particularmente 
bom, e também gosto muito da 
colaboração com um encenador, ou um 
dramaturgista. muitas vezes escrevo 
bastante depressa, e surpreendo-me 
a mim próprio, então preciso de alguém 
que me diga “não és tão estúpido como 
estás a querer fazer parecer, isto até 
faz sentido”.

Fora da tradição realista

JsM Tu escreveste duas peças muito 
estranhas, invulgares no teatro britânico. 
Uma escreveste-a para a alemanha, 
O Novo Dancing Elétrico, e a outra é 
The Small Things, escrita para o Paines 
Plough.

EW não sei, explica tu isso, é verdade… 
neste momento há muita nova escrita 
a acontecer na Grã-bretanha – eu vivo 
em Londres – e grande parte dela é 
muito realista. não é que não seja boa, 
mas uma pessoa pensa “isto dava uma 
excelente série de televisão”, ou assim. 
O que me interessa é a construção de 
novas personagens que pertençam 
ao palco – não podiam trabalhar 
na televisão, ou no cinema. Há uma 
linguagem… e eu adoro ser espectador 

de teatro, e aprender um novo mundo 
e a construção de uma peça. Quando a 
peça acaba, ou quando as personagens 
desistem da construção desse mundo, 
sente-se muita coisa, o que não 
acontece com o raio da televisão. são 
pessoas verdadeiras, pessoas super-
-humanas, emocionais e a contar 
grandes histórias, e isso é fantástico.

mas enfim, eu e os meus contem-
porâneos na Irlanda, seja como for  
que olhem para nós no estrangeiro  
ou na Grã-bretanha, não encaixamos 
nessa tradição realista, de todo.  
O conor mcPherson, mesmo que 
situe as peças em pubs e casas, com 
tipos a conversarem e assim, não são 
conversas normais, é como se fosse 
tudo intensificado, e misterioso. O mark 
O’rowe, a marina carr… o trabalho dela 
é muito invulgar. O que acontece muito 
com o teatro irlandês na Grã-bretanha 
é que tem bastante sucesso, mas as 
pessoas olham para aquilo e dizem 
“os irlandeses são malucos”. Por 
exemplo, The Small Things foi bastante 
bem sucedida junto da crítica, mas acho 
que o público pensou “isto é mesmo 
erudito”, ou “inteligente” – como se 
não fosse do mundo, como se eles 
estivessem longe destas coisas.

“aquelas senhoras do teatro 
alemão a suar”

JsM Uma das coisas, desde 
Acamarrados, em que desafias as 
convenções do teatro normal é que 
tens muitas vezes papéis muito bons 
para atores mais velhos, o que não 
é suposto… Um autor jovem devia 
escrever para os da sua idade. como 
é que surgem estas pessoas mais 
velhas nas tuas peças?

EW acho que me vem de uma coisa 
muito básica. a minha mãe costumava 
ter manhãs de café. eu ia à escola, 
voltava à hora do almoço, e estavam 
ali todas as velhotas do bairro, com 
bolinhos e biscoitos. durante a minha 
infância estiveram sempre lá, a casa 
cheia destas mulheres, a darem opiniões 
sobre isto e aquilo. Isso teve uma grande 
influência em mim.

mas no teatro, suponho que… 
é bastante óbvio, mas escrever 
personagens desse tipo, dessa idade… 
em The Small Things, as personagens 
são muito velhas e chegaram a 
um ponto na vida delas em que se 
apercebem de que não viveram. 
e nós ficamos a pensar: será que, neste 
momento, estou a viver a vida que 
queria estar a viver? e de que é que me 
vou arrepender?… O meu avô contou-
-me uma vez uma história tristíssima: 
estava em dublin, nos anos 1920 ou 
assim, e viu uma rapariga, uma tarde, 
na Parnell street, e ficou loucamente 
apaixonado por ela. e disse-me que 
pensava nela todas as semanas. Por 
esta altura a minha avó já tinha morrido, 
e ele continuava a pensar naquele dia. 
eu fiquei tão chocado, achei que era 
horrível. como é que ele podia fazer 
aquilo à minha avó, ainda a pensar 
naquela mulher, que versão da própria 
vida é que estava a viver dentro da 
cabeça dele… acho que gosto de ver 
personagens velhas em cena, restos 
daquela parte ainda jovem, muito 
inocente delas, fechada algures lá 
dentro, que olha para trás e vê os erros…

e também gosto de ver atores velhos 
a fazerem grandes esforços em peças 
muito difíceis. O Novo Dancing Elétrico 
– que é a peça que faz par com A Farsa 
da Rua W – é sobre uma irmã mais nova, 
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quarenta e picos, que chega a casa 
e veste as irmãs mais velhas em fatos 
dos anos 1950, perucas e isso, depois 
tem um sistema de som e luzes, liga 
tudo, e põe-nas a representar a noite 
em que o cantor de uma banda lhes 
deu um grande desgosto. Porque quer 
saber como é, sentir emoções. Quando 
a fizemos na alemanha foi fantástico, 
ver aquelas senhoras do teatro alemão 
a suar, numa peça que estruturalmente 
é muito difícil, e nós pensamos: “meu 
deus, elas vão morrer! Vão ter um 
colapso à nossa frente!” e elas vão 
escavando cada vez mais fundo, e têm 
toda a experiência do que fizeram 
no teatro, por isso há muita coisa a 
acontecer em cena, para o público.

Tentar não pensar na linguagem

JsM Umas das coisas que os críticos 
dizem sobre ti é que lidas muito bem 
com a linguagem, desde Disco Pigs. 
Qual é o papel do estilo, da linguagem, 
na tua escrita?

EW eu no início costumava escrever 
numa linguagem muito, muito difícil, 
para disfarçar o facto de não ser capaz 
de escrever uma peça. e as pessoas 
diziam “uau, que bem escrito”, e assim. 
mas as peças não eram nada fantásticas. 
O meu primeiro trabalho em direção à 
clareza chama-se The Ginger Ale Boy, 
que foi antes de Disco Pigs. é uma peça 
muito terna, terrivelmente falhada… 
as palavras, a escrita dos diálogos, 
a linguagem das peças… isso agora é a 
última coisa em que eu penso, estou a 
ir em direção à forma, à estrutura. Tento 
não pensar demasiado nisso. Quando se 
está a pensar demasiado nisso, a peça 
torna-se demasiado autoral, tem-se 

a sensação “bom, lá está o enda Walsh 
a pensar: eles que esperem até ouvir 
esta!” é lixo. as personagens precisam 
de criar a estrutura da peça, criar o 
mundo, definir o que vão ser as palavras 
e passar-nos isso a nós, partindo daí. 
aprendi a tentar esquecer, a afastar-me 
um pouco da linguagem.

JsM Tens estado dentro da profissão de 
dramaturgo nos últimos dez anos, mais 
ou menos. Que mudanças é que sentes 
no mundo do teatro? O modo como 
surgem as produções, as relações com 
os teatros…

EW muda de ano para ano. eu fui 
atirado para a categoria de… já não me 
lembro do que é que nos chamavam, 
era do género “novo teatro britânico”…

JsM Teatro “in-yer-face”.

“Cada um faz aquilo que 
faz e pronto”

EW era? eu na altura sentia mesmo que 
aquele movimento, em grande parte, 
era comandado pelos agentes e pelos 
produtores. Tinha uma visão muito 
cínica de tudo aquilo. nós éramos todos 
dramaturgos a começar, e não fazíamos 
puto de ideia do que é que estávamos 
a fazer. Tínhamos êxito e pronto.

mas acho que agora, vivendo em 
Inglaterra, uma pessoa consegue 
identificar movimentos, para onde é 
que os produtores e diretores artísticos 
estão a ir. “sabes de que é que nós 
precisamos?” – e isto é mesmo verdade 
– “Precisamos de imensas peças negras.” 
e em Inglaterra precisam mesmo,  
e peças paquistanesas – lá vive-se  
nesse tipo de sociedade. e depois 

há imensas peças sobre deficiências. 
Vêm os diretores artísticos e dizem: 
“Vamos mas é arranjar um monte 
de cadeiras de rodas”. Vamos fazer 
isso, encher o palco. sentem-se estes 
movimentos. Ou “vamos buscar 
os irlandeses”. e depois os críticos 
começam a torcer o nariz, arrefece tudo 
um bocado e passam a outra coisa.

O que me safou ao longo dos anos 
foi ignorar esse disparate completo, e 
perder-me nas personagens, e no mundo. 
cada um faz aquilo que faz e pronto. 

JsM Hoje à noite, vamos ver uma peça 
que escreveste há 11 anos, e que não 
vês há já cinco. mas viste bastantes 
produções…

EW Vi umas tantas, e feitas de maneiras 
muito diferentes. Vi uma na dinamarca, 
e foi definitivamente a pior produção 
que alguma vez vi na minha vida, então 
agarrei no encenador e no produtor 
depois da peça e obriguei-os a tirar o 
meu nome do cartaz. e depois despedi 
o meu agente na dinamarca. Por isso 
estou com imensa vontade de ver 
a peça hoje à noite. [Risos.]

JsM eu gosto muito da peça, mas 
consigo perceber a surpresa que 
provocou quando apareceu. Porque 
é uma peça tão simples, é uma balada 
de dois miúdos numa cidade. e essa 
simplicidade não existia antes no teatro.

EW não, é muito recente. e apareceu 
como uma espécie de resposta; eu 
andava a ler o que se fazia na altura, 
eu não era contemporâneo de ninguém, 
ninguém sabia quem é que eu era… 
mas li o Shopping and Fucking, Blasted 
[Ruínas] (que é um ano anterior a Disco 

Pigs) e Trainspotting, e achava incrível 
a violência, a agressividade nas peças. 
aquela negatividade horrível, e pensei: 
“Vou escrever uma história de amor”, 
seja qual for a forma que tomar. e olho 
para ela agora, esta relação de gémeos, 
eu tinha acabado uma relação com uma 
rapariga que era gémea… e também 
é sobre cork, sobre ser um homem de 
dublin a viver em cork, talvez seja uma 
relação semelhante à que Lisboa tem 
com o Porto, ou Londres com Liverpool. 
cork é a segunda cidade, e se uma 
pessoa vier de dublin passa um mau 
bocado quando se muda para lá. Tem de 
se aprender a linguagem, e os ritmos de 
como as pessoas falam, é como se fosse 
um raio de um país estrangeiro… e é por 
isso que a peça tem o ritmo que tem, 
era assim que eu ouvia cork na altura… 
tornou-se essa linguagem construída.

* “eu sou esta história, mais esta, mais esta: conversa 

com enda Walsh”. Trad. Joana Frazão. Artistas Unidos: 

Revista. n.º 20 (dez. 2007). p. 41-46. 
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“EnChEM aquELa 
pIsCIna dE vIda 
para pEnÉLOpE”
mark fisher*

Enda Walsh acena-me do outro lado da 
rua, em Galway. Ainda ontem à noite 
falei com o dramaturgo, pouco antes do 
início da antestreia [julho de 2010] da 
sua peça Penélope no Druid Theatre, o 
pequeno mas pujante teatro da cidade. 
Nessa ocasião, Walsh estava em alvoroço, 
porque o seu ídolo Tom Murphy, o autor 
de O Concerto de Gigli, se encontrava 
entre os espectadores. Agora tem na mão 
uma saqueta de analgésico em pó que 
um amigo acaba de lhe entregar. O bom 
samaritano tinha-o visto na cidade depois 
do espetáculo, na farra com Murphy (que 
“estava em hilariante boa forma”), e supôs 
que precisasse de qualquer coisa para as 
dores de cabeça esta manhã.

“E então, o que é que o Murphy achou 
da peça?”, pergunto-lhe, enquanto nos 
sentamos na sala de reuniões do Druid e 
Walsh dissolve o conteúdo da saqueta num 
copo de água.

“Disse-me: És um romântico”, responde 
ele com uma gargalhada, imitando a 
entoação do velho escritor, e sem dar 
quaisquer sinais de ressaca.

“Romântico” é um adjetivo tão bom como 
qualquer outro para descrever Penélope, 
ainda que qualquer pessoa que conheça 
os êxitos internacionais de Walsh – como 
Disco Pigs, A Farsa da Rua W e O Novo 
Dancing Elétrico – saiba que um termo tão 
convencional dificilmente poderá fazer 
justiça à sua excêntrica visão do mundo.

Penélope é o resultado de uma 
encomenda de um teatro alemão, que 

lhe pediu uma peça baseada na Odisseia 
de Homero. Não há falta de histórias e 
façanhas dramáticas nesse épico com  
2800 anos de idade – porém, tipicamente, 
Walsh não se sentiu atraído pelo sobre- 
-humano Ulisses, que regressa a casa 
após o seu longo cativeiro numa ilha, nem 
pelo filho deste, o afoito Telémaco, que 
parte em auxílio do pai. Em vez disso, 
deixou-se cativar pelo degenerado bando 
de pretendentes que rondam a mulher 
de Ulisses, Penélope, na vã esperança de 
obterem a sua mão em casamento, caso o 
herói não regresse.

“Essas personagens fascinam-me”, diz 
Walsh. “Quando lemos o livro, vemos as 
viagens, a geografia, a aventura, a escala 
extraordinária de tudo isso, mas depois 
voltamos àqueles homens que esperam, 
e não há nada. A vida deles esfumou-se.” 

São essas figuras egocêntricas, 
quezilentas e impotentes que vemos 
digladiarem-se dentro de uma piscina 
vazia. À semelhança da família fechada 
em casa de A Farsa da Rua W e das velhas 
senhoras enredadas na teia das suas 
memórias em O Novo Dancing Elétrico, 
estes homens são compelidos a viver uma 
existência repetitiva e fútil, por força de 
uma lógica tortuosa por eles próprios 
criada. “Tudo começa com uma série de 
cinco conversas que não levam a lado 
nenhum”, diz Walsh. “As personagens 
debatem se é o sabor ou o calor aquilo que 
se sente quando se come uma salsicha. 
É como se estivessem prestes a esgotar 
o seu vocabulário e fosse necessário criar 
qualquer coisa nova a partir desse vazio.”

A única coisa que os galvaniza é o 
regresso iminente de Ulisses. De súbito, 
os homens compreendem que a corte 
que fazem a Penélope, que entretanto se 
tornou um ritual sem sentido, está prestes 
a terminar. Para terem alguma hipótese 

de a seduzir, os pretendentes terão de 
ser capazes de abandonar os seus velhos 
hábitos. Caso contrário, estão acabados. 
“Eles criam mundos privados muito 
peculiares”, explica Walsh. “Mundos 
criados a partir do nada. Pareceu-me 
uma ideia muito importante que aqueles 
homens tentassem encontrar-se a si 
próprios e começar de novo. Suponho que 
seria isso que eu próprio tentaria fazer 
se estivesse confinado a um lugar, se não 
pudesse ter a vida maravilhosa de Ulisses.”

A peça propõe um dilema que reflete 
as dúvidas existenciais do próprio autor 
– a perpétua batalha entre o absurdo 
da existência e a necessidade de a levar 
a sério. “Todas as minhas peças são 
impulsionadas pelas minhas angústias”, 
afirma o dramaturgo. “O querer produzir 
material de qualidade, mas ter imensas 
dificuldades em o conseguir. Tem que 
ver com o modo como eu posso de 
repente exagerar a realidade e distanciar-
-me completamente dela, ou torná-la 
profundamente amarga e horrível. Tem 
que ver com os meus habituais medos 
sobre a vida e o valor daquilo que faço – 
que importância tem um escritor, afinal? 
Será que o mundo precisa mesmo de mais 
uma peça? Sim, este é o meu único meio de 
expressão. Significa tudo, mas está sempre 
a um passo de significar absolutamente 
nada. E é esse o dilema das personagens, 
que estão prestes a deixar de existir.”

A solução que elas encontram – e era a 
isto que Tom Murphy se referia quando 
disse que Walsh era um romântico – 
é tentarem aproximar-se, tolamente, 
grotescamente, atabalhoadamente, 
de uma expressão de amor genuína. 
Tendo começado como narcisistas, com 
uma visão idealizada de Penélope, os 
pretendentes aproximam-se agora de 
um estado de iluminação.

“Há uma deixa sobre amar o próprio 
amor”, diz Walsh. “Aqueles homens 
tinham utilizado o amor para iludirem 
e tentarem conquistar Penélope, de 
modo que esse sentimento lhes parece 
ridiculamente romântico. Mas, na 
imaginação deles, acabam por fazê-lo 
acontecer. Enchem aquela piscina de vida 
e de otimismo para Penélope e Ulisses. 
E assim, pelo menos, realizaram qualquer 
coisa, deram qualquer coisa a Penélope. 
Fiquei totalmente perplexo com tal 
reviravolta. A sério que não tinha planeado 
que a peça seguisse nessa direção. Para 
mim, foi um choque enorme quando uma 
das personagens, o Fitz, se pôs a falar sobre 
amar o próprio amor.”

* Excerto de “Interview: Enda Walsh, playwright”. 

In www.scotsman.com/news/interview-enda-walsh-

-playwright (2 Aug. 2010).

Trad. Rui Pires Cabral.
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william: Tu és uma daquelas raparigas tristes que andam 
pelos chats de suicídio. Fica ali sentada como um buraco 
negro. Muda e queda a beber as histórias dos infelizes. 
A deleitar-se com a dor das outras pessoas. Que posição 
é que tu estás a marcar, cabra!? Falas de uma vida de 
possibilidades, de escolha, de amor, de felicidade… mas 
aposto que tu preferes um mundo de adolescentes de 15 
anos, tristes e macambúzios que não se calam com as vidas 
patéticas que têm. Bom, porque não apoiar aqueles que se 
querem matar? Porque não permitir-lhes fazê-lo? É como 
se eles fossem a linha da frente, não é?! O rosto público 
do nosso desalento, impresso nos jornais e mostrado na 
televisão! Eles precisam do nosso apoio para um ato de 
coragem… para um ato decente. Para se deixarem de tretas 
e serem adolescentes verdadeiramente revolucionários! Por 
isso faz o que tens a fazer, sua vaca inútil! Para a próxima 
não chames pela mamã e pelo papá! Mata-te e pronto!
O Chat

“Aos 15 Anos”
enda walsh*

Uma peça que adorei escrever. Uma peça diferente de tudo 
o que escrevi. Nem parece ser minha. Mas julgo que a escrevi 
de uma perspetiva muito pessoal. A perspetiva da pessoa 
que eu era aos 15 anos. Sinto um imenso orgulho por ter sido 
representada por tantos jovens em todo o mundo. De algum 
modo, ela atinge-os.

* Excerto de “Foreword”. In Plays: One. London: Nick Hern Books, 2011. p. ix. 

Trad. Rui Pires Cabral.

leitura encenada
QuAnTAs hisTóriAs 
nós soMos?
luís mestre

Conheci o Enda Walsh em meados de 
Novembro de 2007. Na altura, na Faculdade 
de Letras, fez-se uma conversa com Enda 
Walsh e Jorge Silva Melo, que foi apresentada 
por Maria Helena Serôdio. No mesmo dia, 
na Sociedade Guilherme Cossoul, depois do 
espectáculo Disco Pigs, houve também um 
encontro com os espectadores – e também 
com a encenadora, Franzisca Aarflot. Entre 
a conversa e o espectáculo houve tempo 
para jantar e para várias trocas de palavras. 
Estava imensa gente. Bom, provavelmente 
não eram muitas pessoas (não era uma mesa 
muito grande), mas era gente nobre, cheia de 
qualidades, com paixão pelo teatro e pela boa 
conversa, e senti-me embevecido, na altura. 
Enda captou-me logo pela sua simpatia e 
jovialidade, uma espécie de Disco Pig mais 
velho. E, como irlandês que é, partilhou, 
contou histórias como se nos teletransportasse 
para a mesa da cozinha da casa dos pais, de 
onde diz que nunca saiu e onde se contavam 
as mesmas histórias vezes sem conta. Fez-nos 
sentir em casa, na dele, embora estivesse a 
milhares de quilómetros de distância. 

Pude desde logo antever que Enda é 
também as histórias que conta. E é coisa 
assumida: “Eu sou esta história, mais esta, 
mais esta”,1 disse ele nesse mesmo dia. E são 
essas mesmas histórias que nos prendem, as 
que as personagens contam e que ao mesmo 
tempo dizem: “Isto sou eu e isto sou eu, e 
isto não faz parte de mim, e depois fiz aquilo 
porque aquilo sou eu”.2

Em O Chat, temos seis jovens de 15 
anos que são aquilo que dizem, ou melhor, 
o que escrevem no ciberespaço. São 
jovens obcecados pelas palavras e que, 
constantemente, se redefinem por aquilo 
que dizem. Por isso, podem ser qualquer 

coisa. Escrevem durante a noite, pelas três 
da manhã, perto da hora do lobo, a pior 
hora da noite, como escreve Almeida Faria 
(que chegou já no final daquele jantar).3 São 
personagens emotivas, que falam de uma 
forma emocional, em constante mudança, 
que sentem coisas muito fortes, que falam 
do passado como se fosse presente (pois o 
transportam de uma forma dramática, é 
o drama-da-vida). Até que decidem fazer 
algo, viver de outra forma. E de repente, 
aparentemente, tudo muda. Para começar 
de novo? Porque, volta e meia, estamos 
sempre a começar, recomeçar.

Enda, que se preocupa “com a forma, e o 
quanto a podemos torcer para encaixar nela o 
que queremos”,4 diz que gosta da ideia de ter 
no palco seis adolescentes sentados, parados, 
para o público poder olhar para eles e poder… 
vê-los. Porque diz que não os vê, olha-os na rua 
quando passam por ele, mas não os vê. Existe 
neles uma cultura que não compreende, não 
entende. E com a qual perdeu a ligação. 

Torcendo e encaixando, Enda Walsh cria 
assim uma espécie de panela de pressão 
com seis jovens lá dentro. E que têm muitas 
histórias para contar. Vamos vê-los?

1 Enda Walsh, “Eu sou esta história, mais esta, mais esta: 

Conversa com Enda Walsh”. Artistas Unidos: Revista. 

N.º 20 (Dez. 2007).
2 Idem.
3 Aproveito aqui para partilhar outra história: muitos anos antes 

daquela noite, em 2002, viajava num Intercidades Porto-Lisboa. 

Na altura, lia The War Plays de Edward Bond, livro esse que 

acabou por ser o despoletador de uma longa conversa sobre 

dramaturgia, literatura e teatro entre dois desconhecidos no 

comboio e que, mais tarde, se tornaram conhecidos, trocaram 

livros, conversas e partilharam idas ao teatro. O nobre viajante a 

meu lado, curioso pela minha leitura, era o autor Almeida Faria.
4 Sean O’Hagan, “Enda Walsh: ‘I tried to take a hammer to 

rural Ireland’”. The Observer (1 Apr. 2012).

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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breda: Lanço-me à fritada como um passarinho, o estômago 
às voltas com pensamentos do Roller Royle. Perfumei o 
soutien e as cuecas em antecipação. De pé em frente ao 
espelho, de manhã, enfiei as mãos pelas calças. Conversei 
um bocadinho comigo a fingir que era ele, e mostrei às 
minhas mãos o resto de mim. Mas hoje à noite é que é. 
E cada uma na sua bicicleta, e os 15 quilómetros até ao 
Novo Dancing Elétrico estendem-se à nossa frente como 
uma estrada de tijolos amarelos. A cidade atrás e as ruas 
de empedrado ligam tudo direitinho e encavalitado junto 
ao mar. Está bem para uma pessoa se afogar e pouco mais! 
Continuamos a pedalar e sinto-me como um daqueles 
heróis gregos que vão para o mar, escapando para qualquer 
coisa melhor do que o Salão Raio-de-Sol da treta e os seus 
pescadores ah-tão-tristes!
O Novo Dancing Elétrico

leitura encenada
“vá, Abre A PorTA”
as boas raparigas…

Ficamos sempre com qualquer coisa lá 
atrás. Lá atrás no fundo da cabeça, lá atrás 
no fundo da memória, lá no fundo da nossa 
história. E essa coisa regressa, dia a dia, às 
vezes à semana, imperfeita, incompleta, aos 
dias que correm. No meio da pressa, da lufa-
-lufa (para quê, agora que estamos presos à 
troika?), abrigamo-nos nesses buracos do real, 
nesses cantos protegidos com lembranças 
confortáveis, calorosas. O passado é um 
perigo. É mais real do que o presente. Não 
devíamos ter uma tocha agora?

Lembrámo-nos de uma chave. Uma 
chave que Genet nos entregou em Chatila 
e que nós levámos ao CCB quando, noutro 
mundo, Jorge Silva Melo era diretor artístico 
do elefante de Belém. Na altura, o grito que 
dávamos no Porto era ouvido em Lisboa. 
Os canais de comunicação espalhavam-se 
pelo país, ocupavam as vias nacionais para 
levar a Lisboa um mundo que não era o 
deles. Nós berrámos num teatro que ruiu 
entretanto: Barker! Genet! Dois enfants 
terribles, homens sem medo de palavras nem 
silêncios. Jorge Silva Melo chamou-nos a 
Lisboa para mostrar trabalho. Entregou-nos 
a chave do CCB e deixou-nos lá durante uma 
semana. Voltámos para o Porto e trouxemos 
a chave no bolso. Regressámos aos mesmos 
camarins dois anos depois para lhe levar 
Müller. Ele assistia aos espetáculos, falava 
connosco, com o encenador, com os alunos 
que as escolas despejavam nas plateias, 
e regressava às suas outras vidas.

Nós trouxemos a chave connosco. Alguém 
roubou a fechadura do Jorge Silva Melo e ele 
foi abrir as portas de outro espaço em Lisboa. 
A Capital. Encontrou casa. Encontrou e lutou 
por ela. Até que alguns burocratas de serviço 
lhe colocaram trancas na porta. Nós... nós 

acompanhámos tudo à distância e alugámos 
a porta do Estúdio Zero em 2000.

Enquanto caprichávamos na decoração 
do teatrinho, comprávamos candeeiros para 
iluminar os mundos imperfeitos, cadeiras de 
um azul luminoso, confortáveis, onde o rabo 
aquecia ao toque da espuma compensando 
a inquietação do coração, os Artistas Unidos 
vagueavam pelas salas vadias de Lisboa, 
montando e desmontando o “estandarete”, 
enquanto reclamavam um canto de trabalho.

Lembramo-nos que nessa altura ligámos-
-lhe a dizer que tinham um espaço no Porto 
para mostrar o trabalho que quisessem. Dizer 
o que quisessem, da forma que entendessem. 
Queríamos entregar-lhes uma chave. Por uns 
dias. Os possíveis... Queríamos confortá-los. 
Como se fosse possível confortar alguém 
que acaba de perder o estatuto a que tanto 
custou chegar. Perder um teatro é perder 
a possibilidade de mobilidade social. 
Sem espaço no território, uma imperfeita 
precariedade. Um mundo que se fecha todos 
os dias, quando antes na salinha preta só se 
fechava à segunda-feira... 

A vinda acabou por não acontecer e 
respeitámo-nos à distância. Agora, uns tantos 
palcos depois, cidades depois, dezenas de 
dramaturgos depois, encontramo-nos num 
palco grande da cidade pequena. Os Artistas 
Unidos já têm casa. Ficamos contentes, claro. 
Nós ainda estamos em modo de ausência...

Enda Walsh é um bom motivo para o 
reencontro. Palavras frescas em palco. 
Um teatro de texto com uma narrativa forte. 
Palavras que salvam e matam. Frases que 
recriam uma e outra vez uma noite, um 
passado. Memória de noite quente e corpos 
baloiçantes, de sufoco delirante. Ad infinitum. 
Um mundo repetido por palavras. “As pessoas 
falam só por falar. As palavras andam à 
roda...”, diz Breda. Nós também fazemos isso. 

Vá, abre a porta. 
Usa a chave. É nossa. 
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bobby sands: Sempre achei que aquele ladrão à direita 
de Jesus se safou nas calmas.
padre dominic moran: Ah, mas ele reconheceu os seus 
pecados.
bobby sands: Ah, sim?
padre dominic moran: Sim. Foi o que ele disse.
bobby sands: Quando estás pendurado numa cruz, dizes seja 
o que for. Jesus oferece-te um lugar junto ao paizinho dele, 
num sítio chamado paraíso. É claro que vais levantar a mão 
para pedir um pedaço disso.
padre dominic moran: Claro. Mesmo quando tens a mão 
pregada à cruz.
Fome

Filme
“AlguM Medo, 
AlguMA eMoção 
reAl”
enda walsh*

Eu conhecia bastante bem o trabalho do 
Steve e pude intuir uma direção possível ao 
saber que ele estava ligado ao projeto, por isso 
fiquei entusiasmadíssimo. Sem trabalhar a 
narrativa num sentido clássico, Steve conta 
sempre histórias muito humanas. Tem um 
instinto infalível para as personagens e para 
criar mundos, acho eu. Nas minhas próprias 
peças, interesso-me sobretudo pelo efeito do 
meio sobre as personagens e o modo como 
isso influencia a estrutura da história, por 
isso nós os dois entendemo-nos na perfeição. 
Eu estava entusiasmado, mas também muito 
nervoso. Um autor quer ser fiel a si próprio, 
mas é claro que também quer dar qualquer 
coisa ao público e, no caso, mostrar um 
ambiente muito extremo, mas sem deixar de 
oferecer ao público qualquer coisa de novo. 
Um modo diferente de entender o desenrolar 
de uma história.

Além de lermos uma série de notícias e 
livros diversos, tivemos a oportunidade 
de conversar com antigos reclusos da 
prisão de Maze e com colegas dos dez 
homens que morreram. Foi inspirador. 
Independentemente do facto de eu acreditar 
ou não na causa deles, admiro o modo 
como sobreviveram naquela prisão, a 
lealdade que dedicavam uns aos outros e às 
suas convicções. Mas aquilo que mais me 
impressionou foi o modo de falar daqueles 
homens. Eram todos extremamente 
eloquentes, com um verdadeiro domínio 
sobre a linguagem. E isto teve um efeito não 
apenas naquela longa cena a meio do filme 
entre Bobby Sands e o padre Dominic Moran, 
mas em todo o filme.

“hAviA uM FilMe 
iMPorTAnTe e 
oPorTuno A FAzer”
robin gutch*

O Steve McQueen e eu regressámos da 
nossa primeira viagem de pesquisa à Irlanda 
do Norte cheios de ânimo e inspiração, 
certos de que havia um filme importante 
e oportuno a fazer. Mas também sem 
qualquer dúvida de que iríamos precisar de 
um escritor extraordinário para colaborar 
com o Steve na escrita do guião de Fome. 
Também concordávamos que esse escritor 
devia ser irlandês. Lemos imensas peças e 
imensos guiões ao longo dos meses seguintes, 
e pareceu-nos a ambos que um desses 
escritores se destacava.

Na altura, Enda Walsh já era uma estrela 
em ascensão no mundo do teatro, além de 
ter assinado o guião de um filme de Kirsten 
Sheridan, Disco Pigs, que é uma bem-
-sucedida adaptação de uma das suas peças. 
A escrita de Enda combina uma inabalável 
originalidade de visão com um ouvido 
notável para os diálogos e uma capacidade de 
moldar a linguagem numa espécie de poesia 
dramática. A minha única dúvida era se dois 
artistas verdadeiramente originais seriam 
capazes de arranjar maneira de colaborarem 
num mesmo texto. Mas esse receio evaporou-
-se de imediato no primeiro encontro de Steve 
e Enda, já que houve entre eles esse tipo de 
entendimento com que todos os produtores 
sonham, mas que raramente presenciam.

* Produtor de Fome. Excerto de “Hunger: How Steve 

McQueen’s Brilliant Film Was Made”. In www.emanuellevy.

com/comment/hunger-how-steve-mcqueens-brilliant-film-

-was-made-4/.

Trad. Rui Pires Cabral.
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Numa primeira versão, tentámos contar a 
história tal como aconteceu. Assim, de início, 
o modo de contar era bastante convencional. 
Aqui e ali aproximava-se da essência daquilo 
que pretendíamos. Só tínhamos de tentar 
chegar àquilo que nos interessava, sem 
procurar dizer tudo, mas apenas o suficiente, 
tentando dar forma a um filme que tivesse 
um tipo de impacto emocional diferente dos 
filmes comuns. A estrutura era a revelação, e 
foi tudo sugerido pelo Steve. Isto tornou mais 
eficaz e intenso o modo de contar a história.

Estávamos a traçar uma linha narrativa 
complexa, em grande medida sem palavras, 
e isso não foi fácil. Quando contávamos 
demais, o resultado era sempre mau, mas 
tínhamos de fazer avançar a ação, e por 

isso a narrativa é visível mas não domina 
completamente o filme. Além disso, 
queríamos que fosse sóbrio e contido em 
termos emocionais. Em muitos casos, os 
filmes deste género são muito manipulativos 
emocionalmente, tornam-se românticos, 
e nós não queríamos que isso acontecesse. 
Os momentos em que permitíamos à 
personagem algum medo, alguma emoção real, 
pareciam-nos muito importantes, e espero que 
o filme seja mais forte por causa disso.

* Excertos de “Hunger: How Steve McQueen’s Brilliant Film 

Was Made”. Idem.

Trad. Rui Pires Cabral.
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o diA seguinTe

joana frazão

Para escrever este texto, tentando mudar 
a minha perspectiva enquanto tradutora 
quase oficial para português do Enda Walsh, 
pus-me a pesquisar na Internet: e a partir de 
um vídeo no YouTube descobri um erro na 
tradução que fiz em 2005 de Disco Pigs – a 
sua terceira peça, de 1996, mas a primeira 
que correu mundo. Porco e Pulga, 17 anos, 
partilham um modo de vida e uma linguagem 
particular – inspirada na maneira como 
Enda, nascido em Dublin, ouvia os habitantes 
da cidade de Cork, ao mudar-se para lá. Foi 
a primeira peça a sério que traduzi a sério, 
e isso exigiu uma primeira operação mental 
de passar para inglês o que estava escrito em 
corkiano, entre palavras inventadas, grafias 
que seguiam a oralidade, trocadilhos, sílabas 
amalgamadas (na tradução que tenho no 
computador, o corrector ortográfico deve 
sublinhar como erro pelo menos um terço 
do texto). Porco e Pulga são inseparáveis, 
mas “dum pimento pó outro” fica tudo 
diferente para Pulga, e a peça é a história de 
uma separação. Quando ela se vai embora, 
renunciando a Porco, o que eu não percebi 
foi que ela também renuncia à fala que 
era a deles: não são só os “quá quás” que se 
transformam em “patos”, ela tem de passar 
a dizer “para os” em vez de “pós”. Errata 
então do final da peça: “A Pulga acalma, 
acalma-se… e ficá ver… os quá quás… olho… 
para os patos… nadam no sol da manhã… 
na grande grande… água merdosa… que é o 
rio Lee. Para onde?” Já não me lembro como 
é que a Cecília Henriques (ao lado do Pedro 
Carraca na produção de 2007 dos Artistas 
Unidos) dizia isto, mas tenho a certeza de que 
aquilo que pode ser subtil num texto escrito, 

no espectáculo teria de ser uma evidência, 
imediatamente sentida pelos espectadores: 
depois de uma hora a serem bombardeados 
por uma torrente de palavras metidas umas 
nas outras, termina-se com uma frase que 
tem as sílabas todas e as pausas que isso 
exige, uma frase normal – mas claro, as 
pessoas normais não falam assim.

É em O Chat que o registo discursivo 
adoptado por Enda Walsh parece mais 
próximo da maneira como as pessoas falam 
– escrita para a temporada de 2005 do 
projecto Connections do National Theatre, 
para ser representada por adolescentes, a 
peça parece ter os ingredientes de qualquer 
série para jovens: suicídio, anorexia, 
Britney Spears, o desejo de encontrar uma 
causa, herpes e Pizza Hut. Só que as seis 
personagens não estão propriamente a  
falar, mas sim a dizer em voz alta aquilo  
que digitam no chat, traduzido para uma 
situação de teatro: seis cadeiras dispostas  
em linha, viradas de frente para o público, 
fazem as vezes de seis quartos diferentes.  
A invenção aqui é como pôr a Internet em 
cena: não com abreviaturas e emoticons –  
o que seria “realista” – mas passando 
da escrita à fala, pondo-nos a pensar 
nessa diferença. E mesmo em O Chat há 
a cena walshiana clássica, o monólogo 
relativamente longo em que uma 
personagem proclama quem é, descrevendo 
uma espécie de cena primitiva. Nessa  
história costuma haver uma referência a 
autocarros – a ideia de excursão, imagem 
feliz da infância. Em Acamarrados (2000), 
a caminho da praia, os outros passageiros 
sorriem com o riso da mãe, quando a filha 
lhe pergunta se ela acha que um dia o pai 
autoritário pode explodir, imaginando-o 
“todo espalhado pelas bancadas de fórmica” 
da cozinha encastrada. Na Farsa da Rua W 
(2006), os irmãos estão sentados na relva 
e falam sobre astronautas e sobre Sean ser 

condutor de autocarros quando for grande. 
Em O Chat, pai e filho (vestido de cowboy) 
têm uma “conversa fixe” antes de chegarem 
ao jardim zoológico. Talvez esse dia só seja 
lembrado, e lembrado como um dia de 
infância perfeito, por ser o do acontecimento 
traumático: a filha de Acamarrados cai numa 
fossa onde apanha poliomielite, o miúdo de  
O Chat é abandonado pelo pai no zoo, os 
irmãos de Farsa vêem os tios assassinados 
na sala e o pai a fugir.

Enda Walsh, que começou por estudar 
cinema antes de escolher o teatro, foi 
co-argumentista de Fome (2008, Câmara 
de Ouro em Cannes) de Steve McQueen. 
A meio do filme, há uma famosa sequência 
que inclui 17 minutos filmados num único 
plano fixo, geral, em que Bobby Sands e 
um padre conversam sem parar. Walsh diz 
que essa foi a cena mais fácil de escrever, 
por oposição aos dois blocos que ela separa 
e que quase não têm diálogos: o inicial 
acompanha o quotidiano de um guarda fora 
da prisão e dos prisioneiros do IRA e do 
NLA dentro dela, durante o blanket protest 
e o dirty protest (pelo direito a não serem 
tratados como criminosos normais); o final 
concentra-se na greve de fome e morte 
de Bobby Sands. Ainda que a afirmação 
de Walsh nos recorde que os diálogos 
de um filme são uma coisa diferente do 
argumento desse filme, é difícil escapar 
à força da cena da conversa, até porque 
também inclui um episódio mitológico da 
infância. Não se trata, no entanto, de um 
momento de cumplicidade sobre o qual se 
abate a desgraça; no mini-bus a caminho 
de um corta-mato, o Bobby adolescente já 
está isolado dos companheiros (observa a 
paisagem enquanto eles entoam canções 
pop), e depois destaca-se ainda mais pela 
acção: ao afogar um potro como acto 
de misericórdia (“a coisa certa a fazer”) 
conquista o respeito deles.

Sem ter acesso ao argumento, é difícil 
perceber a distância que vai das palavras do 
argumento às imagens de Fome, o que vem 
de McQueen e o que vem de Walsh, mas 
mais do que em problemas de autoria, o filme 
faz pensar em problemas de representação, 
sobretudo a última parte. É raro ver-se 
no cinema a doença física, a deterioração 
do corpo em pormenor – esteticizada, 
se a palavra é essa, pela duração e pela 
composição (os planos como pinturas, Bobby 
como figura crística, as escaras, a Pietà). 
Isso mistura-se com o fascínio de o actor 
Michael Fassbender ter emagrecido 16 quilos 
para o papel. Pensamos: será que ele não 
podia só representar? E se em Fome isso não 
chegava, será por causa da diferença entre 
teatro e cinema, ou um certo teatro e um 
certo cinema? Terá sido preciso emagrecer 
Fassbender, mas não matá-lo por inanição.

Em A Farsa da Rua W, e antes de se 
fazer matar pelo irmão, Blake esfaqueia o 
pai, Dinny. E diz Dinny, ao ver o sangue 
escorrer-lhe da barriga: “Cum catano, 
isto é que é um actor. Sangue de verdade”. 
Até aí, a rotina de pai e filhos consistia em 
representar o último dia que passaram na 
Irlanda, em estilo de farsa: trocas rápidas de 
fatos e perucas (são três actores para nove 
personagens), maquinações, uma frigideira 
na cabeça, caixões de cartão. Dinny era 
sempre o vencedor do “troféu de melhor 
actor” – e no final, com o seu “sangue de 
verdade”, merece-o provavelmente uma 
derradeira vez. Sabemos que se trata de um 
real encenado dentro da farsa, sabemos que 
na noite seguinte o actor que faz de Dinny 
se levantará para morrer outra vez. Mas isso 
não impede que Blake esteja “de verdade” 
a matar o pai, a matar o pai por amor ao 
irmão, a matá-lo a cada noite. Enda Walsh: 
“Escrevemos uma coisa e exigimos a pessoas 
que a representem, e ficam trancadas na 
representação, é como um ataque emocional 
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a elas enquanto actores, e é tudo um castelo 
de cartas. É uma coisa vulnerável como 
o caraças, o teatro, é incrível. É disso que 
eu gosto no teatro, é tão desajeitado e 
vulnerável e está tudo ali, e são só pessoas 
a fingir, decoraram as falas e há umas luzes 
e nós estamos todos sentados aqui em baixo; 
o feitiço pode-se quebrar com toda a 
facilidade”.

Este amor de Enda Walsh ao teatro pela 
sua fragilidade, de que os espectadores são 
cúmplices, será a razão não só de ele escrever 
peças, mas também de haver tanto teatro 
dentro dessas peças. Em O Novo Dancing 
Eléctrico (2004, peça que faz par com  
A Farsa da Rua W, mas em versão feminina), 
Ada, 40 anos, obriga cada dia as duas irmãs 
mais velhas, Clara e Breda, a contarem- 
-lhe a história de como o mesmo homem,  
o cantor Roller Royle, lhes partiu o coração 
na mesma noite. Obriga-as a mais do que 
contar: Ada fez uma banda sonora artesanal 
num gravador de cassetes que põe a tocar, 
veste às irmãs os mesmos fatos da altura, 
transforma-as na Breda e na Clara de 17 
e 18 anos. Em Acamarrados, Pai e Filha, 
presos no espaço de uma cama, representam 
episódios da ascensão e queda do Pai no 
negócio do mobiliário (a Filha desempenha 
os papéis dos homens). Para Penélope, uma 
encomenda do teatro Oberhausen em 2010 
que tinha por condição tomar como ponto 
de partida a Odisseia, Enda Walsh escolheu 
o tema dos pretendentes; colocou os últimos 
quatro numa piscina delapidada onde todos 
os dias vão entrando em directo para uma 
câmara em circuito fechado de que Penélope 
é a única espectadora, e fazem cada um o seu 
teatro da sedução.

Os espaços constituem-se todos como 
lugares de clausura, embora nunca deixem 
de pertencer a um quadro realista – não são, 
como em Beckett, não-lugares metafísicos, 
próximos de um purgatório. Há a prisão de 

Fome, é claro, mas também o quarto-cama 
de Acamarrados, a piscina de Penélope, as 
casas de Farsa e de Dancing, os quartos de 
O Chat (o título original da peça é Chatroom, 
na tradução perdeu-se essa referência 
ao espaço único virtual). As personagens 
estão presas há anos nesses lugares fixos, 
por vontade própria ou imposição alheia, 
tal como os actores estão “trancados na 
representação”: os lugares são palcos, onde 
todas as noites acontece a mesma história. 
Segue-se a tradição irlandesa do storytelling, 
em modo de repetição: a identidade das 
personagens – das pessoas – constrói-se com 
base num certo número de histórias, no facto 
de elas serem contadas a alguém, e de serem 
contadas repetidamente. Tão forte como a 
compulsão para a fala (Breda: “As pessoas 
são faladoras por natureza. Não se pode 
negá-lo. Poder, pode, mas isso seria afirmar 
o que estamos a tentar rebater e que sentido 
teria tal coisa? Nenhum”.) é a compulsão 
para a repetição – que pode ser vista como 
uma condenação, mas onde também há uma 
espécie de optimismo. Dinny, na Farsa: 
“As pessoas são incríveis apesar de tudo. 
Um pontapé na tromba e levantam-se com 
um sorriso. É encostá-las à parede e começar 
com o pé direito”.

Enda Walsh também diz às vezes que 
as suas peças são sempre sobre o mesmo: 
“Como é que as pessoas se levantam todas as 
manhãs?” Este “como” não é só retórico, de 
espanto por insistirem em enfrentar o risco 
de mais um dia (assim como o teatro tem 
tudo para não funcionar, as pessoas também 
teriam tudo para ficar na cama), é também 
literal: de que maneira, quais os pormenores. 
Em que consiste a rotina das personagens 
quando começa cada dia? Patsy, o peixeiro de 
Dancing, fica de pé em cuecas a olhar para a 
cama, para a mossa da almofada onde tinha 
a cabeça; o Pai de Acamarrados (em novo) 
veste o fato ainda húmido de ter sido lavado 

na noite anterior; os prisioneiros de Fome 
espalham diligentemente a própria merda 
nas paredes da cela. No entanto, aquilo 
que nos é dado a ver não é só o quotidiano 
repetitivo, mas o dia em que tudo muda. 
A Farsa é interrompida pela chegada de 
Hayley, caixa de supermercado no Tesco 
que bate à porta do apartamento da Rua W; 
as histórias de Dancing são completadas por 
um novo desgosto amoroso, que Patsy dá 
a Ada, a irmã mais nova. Em Penélope, os 
pretendentes descobrem que não vai haver 
dia seguinte. “Ele” (Ulisses nunca é nomeado) 
está a chegar, e todos tiveram o mesmo sonho 
profético em que são chacinados – uma 
piscina esvaziada para um banho de sangue. 
No final, um final absolutamente romântico, 
Dunne, Fitz e Burns impedem Penélope de 
ser seduzida pelos “folículos fraudulentos” 
de Quinn e, quem sabe, de o tomar como 
marido: ao decidir matá-lo, eliminam a única 
hipótese de escaparem à vingança de Ulisses, 
sacrificam-se para salvar o próprio amor. 
No tal sonho conjunto, “ele” desmembrava-
-os um por um e assava-os na misteriosa 
barbacoa que chegou um dia pelo correio.

dunne: Remetente desconhecido, e eu, o 
Fitz e o Murray sentámo-nos a especular 
sobre a identidade do remetente, enquanto 
o Quinn acendia a barbacoa. Ah, tínhamos 
grandes sonhos, na altura! Colossais! Eu 
imaginei-nos à volta dela como um grupo 
de amigos, comendo refeições quentes, 
bebendo cervejas frias, falando de negócios 
até de madrugada.
quinn: Mas ela peidou um fogo pequenino 
e desde então está extinta. Puta.
dunne: Uma tragédia de jardim, é o que é! 
Grande puta!
fitz: Devíamos tê-la deitado fora há muito 
tempo. A fazer troça de nós, ali especada! 
A colocar imagens impraticáveis na nossa 
cabeça, rapazes. É uma pornografia!

Noutra entrevista, encontrei uma 
afirmação enigmática de Enda Walsh sobre 
Penélope: que era uma peça sobre a recessão 
económica. Talvez ajude saber que não se 
trata de uma barbacoa qualquer, mas sim, 
como se especifica nas didascálias, de uma 
Taunton Deluxe, rainha das barbacoas. Os 
pretendentes são certamente os falhados 
da sociedade, os perdedores que vão arder 
no altar do capitalismo, que lhes colocou 
na cabeça essas imagens de anúncio de 
cerveja. Mas quando o fogo se ateia e alastra 
na barbacoa e eles vêem a própria morte, 
concretização da profecia, sabemos que, pela 
acção (matar Quinn era também “a coisa 
certa a fazer”), pelo menos Fitz, Burns e 
Dunne tomaram posse dessa última imagem, 
a fizeram sua: e olham o destino nos olhos, 
uma espécie de redenção.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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