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Conversa com Pascal Rambert*

“Segurar a linha da palavra”

MARIA JOÃO GUARDÃO És um autor 
e encenador que escreve para os seus 
atores. Escreveste TEATRO para o Rui 
Mendes, a Beatriz Batarda, a Lúcia Maria, 
o João Grosso, a Cirila Bossuet. Como  
os conheceste? 
PASCAL RAMBERT Adoro encontrar 
uma pessoa e, a partir daí, inventar uma 
nova história. E disse ao Tiago [Rodrigues] 
que gostava muito de fazer TEATRO com 
atores que falam das suas vidas, das peças 
que representaram. Queria um ator idoso, 
tenho muitos na minha vida, amo ‑os. E o 
Tiago apresentou ‑me o Rui. Encontrámo ‑nos.  
Gostei dele imediatamente. E o mesmo 
aconteceu com a Beatriz e depois com 
a Lúcia e com o João. Além disso, aqui 
como em França a história da colonização 
interessa ‑me e quero pôr em palco gente 
que não é como eu – homem, branco, 
de 56 anos. Queria fazer subir ao palco 
do Teatro Nacional uma rapariga vinda 
de Moçambique ou Angola, uma não‑
‑europeia, uma mulher que passa pela 
boca de palco com uma vassoura e que 
na verdade é uma estudante de ciências 
políticas. Porque para mim isso é o teatro, 
esse efeito de ver uma coisa e depois 
darmo ‑nos conta de que é algo diferente.  
Gostei imediatamente da Cirila, achei ‑a  
muito interessante e a todo o seu 
background – a história do pai, bailarino 
em Angola nos anos oitenta. Escrevi este 
papel para ela, o papel de alguém que vai 
ser encenadora ou algo parecido, que vai 
transformar a realidade, que não se limita 
a aceitá ‑la. E depois também queria uma 
criança, porque em cada peça que faço há 
sempre, a dado momento, um problema 
entre mãe e filho/a. Queria ter nesta peça 
alguém como o Rui, de 80 anos, esta 
criança, que tem 11 ou 12, a Beatriz, que está 
mais ou menos no meio, uma espécie de 
micro ‑família, como é a família do teatro. 

Escreves sozinho, mas com os atores 
perto de ti. 
Tenho à minha frente a foto das pessoas.  
O que sempre amei na arte do teatro é captar 
algo, uma energia, e a partir daí escrever. 
Adoro o momento da solidão da escrita. 
Houve tempos em que ia escrevendo à 
medida que ia encenando, mas agora não. 
Adoro o momento solitário da escrita e o 
momento coletivo da encenação.

Escreves num contínuo, sem pontuação, 
quase sem didascálias. E essa quebra 
dos códigos da escrita dramatúrgica 
continua depois na encenação. 
Dei ‑me conta de que faço o que faço 
desde sempre. Faço teatro desde os 
16 anos e já escrevia para os meus 
amigos do liceu. Não para o ar, mas para 
corpos, vozes, personalidades. Cada 
ser humano interessa ‑me. Preciso de 
grandes atores, porque o que escrevo 
é difícil. É preciso uma grande técnica, 
uma grande capacidade de respiração e 
de saber trabalhar a magia. São precisos 
monstros para os papéis que escrevo – 
escrevo fluxos de consciência, momentos 
em que as pessoas se soltam, se põem 
verdadeiramente a falar. Tenho estes 
corpos, estas energias, não tenho plano, 
deixo ‑me levar. 

A cena dos três irmãos fez ‑me pensar 
num poema de Mário Cesariny, poeta 
português, que fala de palavras de vida  
e palavras de morte.1
Essa cena depois do funeral da mãe 
é teatro muito violento. Não escrevo 
romances, escrevo a oralidade. Faço 
falar pessoas em contextos de embate 
enorme. Não sei fazer teatro macio. Há 
tantas formas de teatro. A minha vem 
de um amor profundo pela literatura, 
pela linguagem, pela palavra falada, pela 
oralidade, pelo corpo no espaço. Também 
faço espetáculos de dança, e realizo 
filmes, estou numa relação constante com 
o corpo e a palavra, é a minha profissão.  

Essa relação é muito presente na  
maneira como montas a cena. O ato  
de encenar passa muito pelo teu corpo. 
Tal como a palavra, é, também ele, muito 
físico. Saltas, corres pelo palco, gritas 
aos atores que os adoras, ris. E vais 
instalando a cena.
Faço ‑a à medida que a vou fazendo. 
Quando escrevo, sei que o Rui vai 
começar à boca de cena, mas não sei 
aquilo a que chamamos mise ‑en ‑scène. 
O momento em que tomo uma decisão 
é a verdade desse momento. Para mim, 
a arte do teatro está profundamente aí, 
nesse lugar onde estamos. É por isso que 
ensaio pouco, mas muito intensamente, 
e quase nunca paro. Mas nunca decido de 

antemão. Quando escrevo deixo as coisas 
acontecerem e quando enceno deixo as 
coisas acontecerem. 

Mas és muito assertivo na decisão.
Assim que vejo a cena sei exatamente o que 
quero e onde, e sou muito rigoroso, porque 
é uma questão de equilíbrio no palco, uma 
questão de relação de forças, de relação 
de corpos no palco. Mas também sou 
bastante aberto. Sou igualmente capaz de 
mudar muito rapidamente face à evidência 
da justeza de uma coisa.

Faz parte desse espaço de manobra dos 
atores o período de trabalho com o texto, 
sem ti, antes de irem todos para o palco?
Fiz uma semana de leituras à mesa, com os 
atores, em junho, para definir os grandes 
eixos que estão no significado. E depois é o 
trabalho deles, de atores, de se apropriarem 
do texto, de o privatizarem. Aí não tenho 
nada a dizer ‑lhes. Crio condições para 
que, dentro do quadro, sejam livres.

Ao mesmo tempo há uma geometria 
muito concreta, um jogo onde cabem o 
círculo que vai de avô a avô, as linhas que 
unem as personagens, as diagonais que 
as opõem no palco.   
Não é intencional quando escrevo, porque 
não o prevejo. É a peça que mo dita 
quando se escreve. Quando tinha 20 ou 
30 anos, dizia nas entrevistas que tinha a 
impressão física de que não escrevia mas 
que as coisas estavam já escritas algures 
e que eu era como um arqueólogo que as 
trazia à superfície. Hoje, sei que é algo 
que está à minha frente, que me puxa para 
si. E esse algo é, na verdade, o corpo dos 
atores. São eles que me contam histórias 
com os seus corpos e eu não faço senão 
transcrever o que sinto.

Há também o jogo de espelhos: a família 
do teatro, a peça dentro da peça, a mise
en abîme dos processos teatrais.
As nossas vidas misturam ‑se com a nossa 
arte. Conto histórias de teatro. Falo 
sobretudo de relações amorosas e da 
relação com a morte. As minhas peças 
alimentam ‑se disso, um pouco como 
quando estamos dentro de um sonho, 
nesse lugar de abandono. Para mim, esse 
é o lugar da arte, esse abandono que é o 



contrário do controlo, do domínio. O meu labor, 
quando escrevo, é deixar o inconsciente fazer o 
seu trabalho. E se as frases não têm pontuação é 
porque essa é a forma que corresponde a um fluir 
constante. Eu estou sempre, sempre a pensar.  
É uma incessante atividade psíquica e apercebi ‑me  
de que lhe dei forma na boca dos outros. A palavra 
é intuição. Que é uma bela palavra.

Sim, ao mesmo tempo etérea e visceral,  
um pouco como a tua postura no ensaio.  
Eu sou feliz nos ensaios. Durante essas quatro 
horas nada mais existe. Porque é o que eu quero 
dar aos atores. O ensaio é um momento sagrado 
de transferência de energias. Daqui a uma 
semana, provavelmente, vou estar na plateia a 
olhar para o plano geral da cena. Porque o passo 
seguinte é recuar, recuar o mais possível para 
dar aos atores campo de manobra. O próprio 
espetáculo é uma coisa muito orgânica, muito 
viva. Ser encenador é observar. Eu não sei nada. 
Vou inventar tudo no momento, vou criar. Estou 
face a algo, como quando escrevo. Tudo está ali, 
à minha frente.

Esse cuidado na observação é ainda mais 
essencial quando trabalhas com uma língua 
que não dominas, como o português?
O teatro permite isso. Ver uma peça em russo 
ou alemão é possível. O facto de os corpos 
estarem ali em palco faz com que haja alguma 
coisa que se diz naquele momento. Eu acho que 
se compreende o teatro. Fiz O Fim do Amor em 
15 ou 16 línguas diferentes, faço entre oito a dez 
produções por ano, apenas uma ou duas em 
França, as outras pelo mundo. Vejo teatro em 
todas as línguas, e percebo do que se trata.  
É fascinante observar as pessoas. Quando estou 
em Lisboa, adoro ir ao Galeto jantar. Ontem à 
noite, fiquei sentado à frente de duas mulheres, 
com sessenta, setenta anos, que choravam à 
vez, e punham os óculos de sol para não se ver 
que choravam. E paravam de chorar, e comiam, 
e depois uma dizia alguma coisa que fazia 
a outra chorar. Foi impressionante ver duas 
mulheres daquela idade, bem cuidadas e… 
devastadas [diz a palavra em português].  
Tinha uma peça diante de mim. 

Universal.
Há verdadeiramente algo que congrega a 
espécie humana. A língua é importante – e o seu 
contexto também –, mas somos todos muito 
parecidos. E isso é uma posição política.  
De cada vez que alguém diz “volta para tua 

casa” ou “eu sou daqui, tu daí”, tem uma atitude 
falsa. As reações à perda de um ente querido, 
à morte de uma criança ou a uma nova paixão 
– que são os temas que trato no interior do 
tema teatro – são universais. Em TEATRO, há 
frases que pertencem a outras peças. Para 
mim, é a mesma frase, na verdade. A frase de 
Reconstitution continua em Frères, a peça que 
escrevi a seguir, e que já vem de outra que 
escrevi para Isabelle Huppert, que por sua vez 
deriva, como nas nascentes, em TEATRO, que 
vai derivar na próxima. E é a mesma pessoa que 
segura a linha da palavra que agora passa pelo 
Rui, em Lisboa, e depois pela Isabelle. Para mim, 
a verdade é isto. Não é que escrevo peças, uma 
a seguir a outra. São pessoas a falar. Os meus 
pais têm 88 e 89 anos, sei que vou perdê ‑los e 
adoro ‑os, e isso obceca ‑me. Quando trabalho 
com atores de 60, 70, 80 anos, sei que é a essa 
obsessão que me dirijo. Escrever e pôr isto num 
palco em português ou em chinês é o mesmo. 
É a espécie humana que é interessante tratar. 
O que me interessa é o amor entre os seres. 
É trabalhar com alguém durante 30 anos e 
fazer um bolo para agradecer, como Lúcia [na 
peça]. É isso a vida. São pequenos nadas, mas 
é gigantesco. E depois toca ‑me imenso esta 
jovem, Cirila, que à boca de cena pergunta: 
“Mas como é que vocês fazem?”

“Como é que isto vos afeta?”, exactamente.  
E esse é o ponto, não é? 
Sim, as palavras ressoam. É este o meu domínio. 
Um tapete de 15x15 metros, com luzes que  
não se mexem e seres humanos que falam.  
É esse o meu terreno de jogo. O meu quarto  
de criança. E com isso faço tudo o que quero. 
Não tenho necessidade de grandes cenários.  
Em TEATRO, é um tempo real que está ali 
à frente. Não há necessidade de encenar 
demasiado, é mesmo melhor que dê a 
impressão de não estar acabado. Tento fazer 
isso em cada trabalho e acho que nunca chego  
a conseguir. É demasiado difícil. É a vida.  
E TEATRO é assim, é preciso que fique como se  
não se tivesse conseguido pôr nada em cena.

1. you are welcome to elsinore, in Pena Capital, Assírio  

& Alvim, 1999.

 

* Versão condensada de “São precisos monstros para 

os papéis que escrevo”, conversa com Maria João 

Guardão, conduzida a 2 de setembro de 2018, publicada 

originalmente no programa de sala de TEATRO do Teatro 

Nacional D. Maria II.
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