


Vera San Payo de Lemos*

“Em busca de novas formas”

“De vez em quando assalta ‑me a ideia 
de que os meus trabalhos possam ser 
demasiado primitivos e antiquados, ou 
toscos e pouco ousados. Ando em busca 
de novas formas e faço experiências 
com a minha maneira de sentir como os 
mais jovens. Mas depois volto sempre  
a reconhecer que a essência da arte  
é simplicidade, grandeza e sentimento  
e a essência da sua forma, frescura” – 
anota o jovem Brecht de 22 anos,  
em 27 de junho de 1920, nas primeiras 
páginas do seu diário.

Entre Augsburg, a cidade ‑natal, 
onde vive com a família e tem o seu 
grupo de amigos, e Munique, a cidade 
universitária mais próxima, onde se 
inscreve como estudante de Medicina 
e Filologia e frequenta seminários de 
Teatro, Brecht tenta afirmar ‑se como 
autor, desdobrando ‑se em experiências 
de escrita diversificadas: críticas 
de teatro para o jornal Volkswille de 
Augsburg, baladas para cantar com 
os amigos à guitarra, nos bares e nas 
ruas de Augsburg, sinopses para a arte 
emergente do cinema e peças de teatro 
de diferentes géneros, questionando  
não só o repertório clássico, habitual  
até hoje na maioria dos teatros 
institucionais no espaço de língua alemã, 
como também as novas peças, surgidas 
com o movimento expressionista.

Tanto na reflexão, desenvolvida em 
cartas, apontamentos, no diário e nas 
críticas de teatro, como na prática da 
escrita, Brecht procura definir o seu 
território e os seus pontos de vista no 
confronto com os modelos literários  
e teatrais do passado e do presente. 
Mais do que ser diferente dos demais 
por espírito de contradição ou 
irreverência, o jovem Brecht pretende 
descobrir o seu lugar, aquilo que 
realmente lhe interessa e se coaduna 
com a sua maneira de pensar e sentir 
o mundo e a arte. O receio de que os 
seus trabalhos possam ser “demasiado 
primitivos e antiquados, ou toscos 
e pouco ousados” resulta de duas 
tendências que o caracterizam e se irão 
manifestar ao longo de toda a sua obra: 
o pendor para a simplicidade do que  
é concreto e material e o afastamento 
em relação a todo e qualquer excesso 
de idealismo e sentimentalismo.” […]

Agora que encheram a pança,  
só querem é ir ‑se embora.
Ficamos nós sozinhos e a noite  
ainda só vai a meio!

As peças em um ato, A Boda,  
O Mendigo ou O Cão Morto, Expulsando 
um Demónio, Lux in Tenebris e  
A Pesca datam todas de 1919 e, com 

exceção de A Boda, que estreou no 
Schauspielhaus de Frankfurt am Main 
em 11 de dezembro de 1926, nenhuma 
das peças foi publicada ou representada 
durante a vida de Brecht, mas apenas 
postumamente, nos anos 60 e 70. 
Embora pouco se saiba sobre a origem 
destas peças em um ato, supõe ‑se 
que Brecht tenha sido influenciado na 
sua escrita pelas baladas e pequenas 
cenas apresentadas nas barracas do 
Plärrer, uma feira que se realizava todos 
os anos na primavera e no outono em 
Augsburg, e pelos momentos cómicos 
da vida das pessoas simples e os jogos 
de palavras, característicos dos sketches 
de Karl Valentin, vistos em Munique. No 
interesse por este género de pequenas 
peças, com elementos da farsa popular, 
reconhece ‑se também as tentativas de 
Brecht para ser aceite como autor fora 
dos circuitos oficiais do teatro.

Em A Boda, desmascara ‑se a ilusão 
da prometida felicidade duradoura e 
expõe ‑se a constituição periclitante da 
nova família na progressiva destruição, 
durante a festa do casamento, dos 
móveis que haviam sido construídos pelo 
próprio noivo para a nova casa. A alegria 
da boda vai sendo toldada por desajustes 
e tensões, reveladores da farsa de 
toda a situação. Cenas de casamento 
com happy end falhado encontram ‑se 
também em outras peças de Brecht, 
como Tambores na Noite, A Ópera dos 
Três Vinténs, A Boa Alma de Sé ‑Chuão, 
O Senhor Puntila e o seu Criado Matti, 
O Círculo de Giz Caucasiano, e no filme 
Kuhle Wampe, cuja cena de casamento 
revela a influência muito próxima de  
A Boda. O projeto de fazer um filme 
sobre A Boda, que acabou por não se 
realizar, terá levado Brecht a propor,  
no final dos anos 20, a mudança do título 
para A Boda dos Pequeno ‑Burgueses. 
Na estreia, A Boda não obtém especial 
sucesso: uma parte do público aplaude, 
outra protesta, e a crítica considera que 
a peça é mais uma farsa do que uma 
comédia e que Brecht não revela ter 
muito humor. […]

* Excertos de “Definição de um Território. 
Os Primeiros Trabalhos do Jovem Brecht”. 
In Bertolt Brecht, Teatro 1. Lisboa: 
Edições Cotovia, 2003. p. 29 ‑30.
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Preferências 

Alegrias, as não medidas. 
Peles, as não extorquidas. 
 
Histórias, as ininteligíveis. 
Conselhos, os inexequíveis. 
 
Solteiras, as jovens. 
Casadas, as que enganam os homens. 
 
Orgasmos, os não síncronos. 
Ódios, os recíprocos. 
 
Domicílios, os permanentes. 
Adeuses, os sub ‑ardentes. 
 
Artes, as não rendáveis. 
Professores, os enterráveis. 
 
Prazeres, os que exprimir se podem. 
Fins, os de segunda ordem. 
 
Inimigos, os sensíveis. 
Amigos, os incorruptíveis. 
 
Cores, o rubro. 
Meses, outubro. 
 
Elementos, o fogo. 
Deuses, o monstro. 
 
Decadentes, os louvaminheiros. 
Mensagens, os mensageiros. 
 
Vidas, as lúcidas. 
Mortes, as súbitas.

Bertolt Brecht
In Poemas, com o título “Lista das preferências 
de Orge” [Orge é citado numa das canções  
de Baal, peça de Brecht autorreferenciada  
em A Boda]. Tradução (com a colaboração  
de Sylvie Deswarte) de Arnaldo Saraiva.  
Lisboa: Editorial Presença, 1976. p. 49.



Seis perguntas a Ricardo Aibéo
Por Fátima Castro Silva

“Todos perdidos, todos sem razão”

FCS Em A Boda, uma das peças de 
juventude de Brecht, pressente ‑se já, 
em potência, a voz autoral e politizada 
do Brecht maduro. Terá sido esta visão 
germinal de uma ideia nova de teatro  
o que o fez querer encenar esta peça?  
O que é que o atraiu nela?
RA É evidente que acho muito engraçado 
o facto de já se reconhecer numa das suas 
primeiras peças, de 1919, escrita aos 21 
anos, o mesmo Brecht que viria uns anos 
mais tarde a afirmar ‑se como um dos mais 
importantes dramaturgos de todos os 
tempos, o Brecht que nós “aprendemos”. 
Esta peça acenava ‑me com um par de 
condições, digamos, irresistíveis. A Boda  
é uma farsa, serve para a gente rir, e a 
gente ri, mas na verdade a peça é horrível. 
O mundo que apresenta é horrível, 
assistimos a uma espécie de pesadelo 
e não há nenhum indício de que iremos 
alguma vez acordar. Exalta ‑me muito este 
tipo de impiedoso humor cruel, que põe  
a rir, sentadas na plateia, não mais do que 
as mesmíssimas criaturas expostas no 
palco, cada vez mais despedaçadas.  
A peça sugeria ‑me um determinado 
elenco, um grupo de atores diverso, com 
várias gerações à mesma mesa a comerem. 
Imediatamente me sugeria uma trupe que 
me apetecia muito ver a representar um 
texto tão versátil. Os papéis têm todos a 
mesma importância. Não há protagonistas 
naquele jantar. Melhor, há um protagonista, 
sim, com uma evolução dramática muito 
bem definida: é o cenário, os móveis que  
o noivo construiu e que se vão destruindo 
a par das relações humanas, numa espécie 
de coreografia degradante. Pessoalmente, 
à partida, interessa ‑me fazer peças que 
representem um desafio para todos os 
participantes. Não me dou bem a encenar 
uma obra que eu saiba encenar.

Esta escolha parece refletir a vossa aposta 
na emancipação de um “novo” grupo 
em formação, reunindo atores e colegas 
do desaparecido Teatro da Cornucópia. 
Como se, com este vosso segundo  
gesto (após A Morte de Tintagiles,  
de Maeterlinck), quisessem também 
definir um ideário e um território 
próprios. Sentem ‑na deste modo?
Não diria assim. Nós conhecemo ‑nos no 
Teatro da Cornucópia, sim, e fazendo as 

contas, foi já há mais de 20 anos que isso 
aconteceu! Mas não somos um grupo 
organizado (não há condições para isso)  
e o que fazemos não está diretamente ligado 
ao Teatro da Cornucópia. Esse foi o lugar, 
o espaço artístico, onde no passado nos 
cruzámos. Mas hoje já não é o nosso motor. 
O Teatro da Cornucópia fechou portas e nós 
seguimos os nossos trilhos. Nenhum de nós 
pertence a uma companhia de teatro. É de 
ter em conta que nunca nenhum de nós teve 
contrato fixo com a Cornucópia, no nosso 
tempo já não se praticava o elenco fixo nas 
companhias, sempre fomos freelancers.  
Do elenco de A Boda, só o Luís Lima Barreto 
e a Márcia Breia, que lá trabalharam desde  
a constituição da companhia, estiveram 
nessa condição, todos os mais jovens não, já 
não fazia sentido. Hoje, na profissão de ator, 
salta ‑se de projeto em projeto, de grupo em 
grupo, de companhia em produtora. 

Não é nosso objetivo perpetuar  
o trabalho do Teatro da Cornucópia.  
Eu encenei o primeiro espetáculo em 2000. 
Fomos nós que produzimos e fizemos tudo. 
E a Cornucópia emprestava o palco, as 
luzes, as roupas… Desde então, encenei 
umas sete peças. Em 19 anos. Por minha 
vontade estaria sempre a encenar, seria 
a minha profissão. Mas é cada vez mais 
impossível manter uma atividade artística 
regular. As “coisas”, em termos de atividade 
cultural, estão feitas não para nos dar asas, 
mas muito mais para nos exterminar logo 
à nascença. Não podemos tomar como 
realista a hipótese de formar um grupo, 
com tudo o que isso implica, vendo nós 
muitas das novas companhias de teatro  
a terem de fechar portas por falta de apoio 
por parte do Ministério da Cultura. É bom 
lembrar que A Boda só existe porque  
o CCB e o Teatro Nacional São João, muito 
na pessoa do Nuno Carinhas, desde logo  
se mostraram motivados pela peça e com  
o elenco associado ao projeto. A última 
peça que encenei antes foi A Morte  
de Tintagiles, de Maeterlinck, no Teatro 
do Bairro, em 2017. Foi um espetáculo feito 
com muito poucas condições de produção. 
Para o montar, foi preciso que todos os 
intervenientes aceitassem trabalhar quase 
sem serem remunerados, recebendo 
apenas um incentivo praticamente 
simbólico pela colaboração. E se quisermos 
fazer uma espécie de grupo, teremos de 

nos sujeitar a esse tipo de condições. Ora, 
por esta altura, já vários atores têm filhos  
e muitas contas para pagar. Aceitar isto 
seria tão obsoleto quanto os formulários 
e os critérios de avaliação dos concursos 
para teatro do Ministério da Cultura.

Brecht decanta na desagregação de uma 
célula familiar o fracasso do período 
pós ‑Primeira Guerra Mundial alemão: 
um tempo conturbado, de revoluções e 
ilusões abortadas, que, sob circunstâncias 
diversas, poderia também ser a descrição 
do nosso tempo. Este espelhamento 
interessou ‑o de alguma forma?
Não me interessa de todo – para a 
encenação do espetáculo, bem entendido, 
interessa ‑me pessoalmente, porque posso 
ver melhor o ângulo do autor naquela  
obra. É claro que é muito importante  
saber que a coisa foi escrita logo depois  
de terminar a Primeira Guerra Mundial. 
Mas o que me agarra mais ao decidir 
encenar determinada peça é a sugestão  
de coisas que eu poderei fazer em cena 
com os atores e que o texto propõe à minha 
imaginação. Não me interessa muito, do 
ponto de vista prático, estudar o desnorteio 
da pequena ‑burguesia do pós ‑Primeira 
Guerra Mundial na Alemanha de 1919  
(a escrita da obra faz este ano um século, 
um século de existência e também um 
século de distância!). Não nos servem, 
neste caso, os aspetos históricos. Não 
sou nada fiel às obras tal como foram 
apresentadas no seu original. Tanto mais 
me encanta uma peça de teatro quanto 
mais ela quer ser usurpada.

Em A Boda, Brecht espreita uma situação, 
um cerimonial, dando espaço e tempo 
ao espectador para assumir uma atitude 
face ao que vê. Deste distanciamento 
advém um olhar crítico que traz consigo 
um efeito de farsa. Esta ideia de um 
divertimento sério era algo de importante 
para vocês?
Sim, muito importante. O que mais nos  
faz rir é o sério. A destruição de todas  
as normas, a ausência total de valores,  
o caminhar decidido sem direção.  
Há quem lhe chame “teatro à martelada”. 
Nada me dá mais vontade de rir. Quanto 
ao “distanciamento” e ao “efeito de 
farsa”, não vejo assim. É verdade que 
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Não é permitido filmar, gravar ou 
fotografar durante o espetáculo.  
O uso de telemóveis ou relógios com 
sinal sonoro é incómodo, tanto para os 
intérpretes como para os espectadores.

a peça é designada como farsa e eu só 
posso concordar. É aliás dessa forma que 
é apresentada ao público. São típicas as 
caras excessivamente maquilhadas, com 
máscaras até, a representação deformada. 
Não era assim que eu via a peça, e se eu 
próprio, no princípio, pensava em como 
havia de me haver com o distanciamento, 
logo percebi que não é assim que eu gosto 
de imaginar a peça. Apetecia ‑me ver tudo 
muito menos expressivo e muito mais 
natural. Entre nós dizemos “fazer à filme”.  
E pedi aos atores para não representarem 
de mais, para se distanciarem da farsa  
e se aproximarem do cinema ou da 
televisão. Olhando muito mais para Buñuel 
em O Charme Discreto da Burguesia e 
O Anjo Exterminador, do que para Karl 
Valentin, amigo inseparável de Brecht na 
altura em que este escreveu A Boda, ou 
para os filmes mudos americanos, onde 
foi buscar a ideia de uma casa que se 
desmonta, muito Buster Keaton, que Brecht 
adorava quando jovem.

As personagens entregam ‑se a uma dança 
social ilusória que a própria dramaturgia 
vai desmontando, fazendo cair as 
respetivas máscaras. Esse jogo social, 
enquanto coreografia de papéis, permite 
aludir à atualidade das redes sociais.  
Este aspeto foi determinante?
Isso é apenas um pormenor curioso.  
Não foi sequer preciso falarmos sobre isso 
quando montámos o espetáculo. O que 
choca é a violência do vazio das relações. 
E reconhecer que aqueles somos também 

nós. As redes sociais, sim, o mais possível, 
mas também as relações individuais,  
o ódio eminente, o poder do mais forte,  
o degredo. São os homens. É preciso muito 
pouco para nos transformarmos em animais 
bravos. E Brecht não oferece uma solução. 
Todos perdidos, todos sem razão. E o autor 
não parece dar nenhum indício de que  
a situação algum dia melhore. Ainda não 
conquistámos a civilização humana. 

Nesta encenação há, em certo sentido, 
duas células familiares em contraponto: 
uma, a das personagens, desagrega ‑se 
como a mobília em cena; a outra, a vossa 
família de colegas e amigos que trabalham 
juntos há mais de vinte anos. Estará na 
“cola” relacional o fundamento do fracasso 
ou do sucesso de cada uma delas?
As relações estão muito escangalhadas. 
Como na peça, sim. Ninguém se dedica 
muito à existência do outro. Por exemplo, 
esta mão ‑cheia de perguntas que o TNSJ 
me propôs é aquele tipo de ação que muito 
raramente se pratica nos dias de hoje.  
Não se costuma ter interesse em trocar 
opiniões com os colegas, com o público.  
Há subgrupos. Um novo espetáculo  
é apenas mais um espetáculo entre o 
anterior e o próximo, raramente uma peça 
de teatro é um “acontecimento” importante, 
capaz de gerar análise e debate. Este 
conjunto de perguntas, no seu carácter 
companheiro e solidário, é tão raro quanto 
este nosso “grupo” arranjar condições para 
produzir e montar um novo espetáculo. 
Obrigado CCB. Obrigado TNSJ.
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