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Um meu amigo dramaturgo dá, por norma, um segundo título 
às peças que escreve; copio ‑o neste meu textozeco (dando ‑lhe 
um título secundário) porque, acho eu, tudo tem uma outra 
face, bem mais oculta e bem mais cristalina.

Acabou. A vida não tem pano, boca de cena, bastidores nem 
actores. É inexoravelmente relativa e, em sê ‑lo, é cínica. 

“Mas há, nestes dias, uns bons alperces…” E é por causa 
dos alperces, por causa daquele prazer especial em nos 
agarrarmos à vida como uma trepadeira que procura o sol, que 
nos mantemos anestesiados pelas nossas míseras actividades 
proto ‑qualquercoisa; sempre na esperança quase hilariante de 
sermos alguém.

Luigi Pirandello percebe esta ironia da vida com uma 
mordacidade que faz corar os seus homónimos cem anos depois. 

Quem dera, quem me dera, ter um calcanhar apenas daquela 
clarividência: caíam os teatros e com eles os equívocos, 
as pulgas intelectuais que assolam o desenvolvimento da 
profissão ardiam em Biokill e no deserto ficaria uma ausência 
desse cheiro a bolor e compadrio que tão ironicamente bafeja 
o público – que, ainda missionário, visita as nossas salas para
acabar esquecido na gaveta de mais um equívoco qualquer.

Este espectáculo é sobre o prazer que (ainda) tenho 
em fazer teatro. É só isso. Faço ‑o até contra uma maré de 
enganos, apenas porque ainda quero tentar deixar algo de 
profundamente belo, quiçá tocante. Um dos responsáveis por 
ter decidido começar a fazer teatro, Luigi Pirandello, voltou  
às minhas mãos, como as alergias regressam com a Primavera, 
para me matar de vez, nas e com as suas visitações mágicas, 
doentias, humanóides e humanísticas, lançando ‑me na 
tradução destas três (e de uma quarta) peças, constringindo‑
‑me de novo a O Homem com a Flor na Boca (que irá agora 
para a minha terceira versão), ao maravilhoso mundo para cá 
do espelho de Sonho (ou talvez não) e desenrolando toda a sua 
graça neste D. João à italiana, Cecè.

Trattoria Pirandello é uma degustação que pretende conduzir‑
‑vos de regresso a casa, à imagem de uma boa refeição do 
espectro “mediterrânico”, consolados de teatro, da cena, da arte, 
ou como raio queiram chamar a este cemitério de festa mexicana.

Bom apetite!

Dedico este espectáculo, pela parte que me cabe, à minha tia 
Fá, que, melhor do que eu, se apercebeu da ironia disto tudo  
e do poder ternurento da imaginação, capaz de nos libertar  
por fim dos grilhões do destino.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

Simão Do Vale Africano

Fazer teatro
ou a arte de reflectir sobre 
deixar de se fazer

Jorge Pinto*

“Três provocações 
de Luigi Pirandello”

A passagem do Toni Servillo pelo Porto em 
1997 foi um momento muito especial que 
aconteceu num tempo muito especial. Estava 
tudo a começar. Havia finalmente uma ideia 
para a cultura, e um ministro. Estavam a 
emergir as companhias da nova era do teatro 
independente, primeiros frutos das escolas 
profissionais. O Teatro Municipal renovado, 
que tivemos o gosto de inaugurar com  
A Tragédia de Coriolano, arrancava pelas 
mãos da Isabel Alves Costa. O Ricardo Pais 
chegara para lançar um novo e exemplar 
TNSJ. Era também o primeiro ano do projecto 
Ensemble – Sociedade de Actores. “O Toni 
Servillo é que era bom para vocês”, dizia ‑nos  
o Ricardo Pais no primeiro encontro que
tivemos para acordarmos uma co ‑produção.

Chamou ‑se De Pirandello a Eduardo, 
e cruzava as peças O Homem da Flor na Boca, 
que o Toni Servillo adaptara para dois actores 
(eu e o João Paulo), Sik ‑Sik, o Mágico, que 
Eduardo De Filippo parecia ter escrito para  
o nosso querido Alexandre Falcão, e Filumena
Marturano, também de De Filippo, que
integrava a Emília num interessantíssimo
cruzamento dramatúrgico. O espectáculo foi
um estrondoso sucesso, e não passa um ano
sem que alguém nos pergunte: Quando é que
voltam a fazer o Sik ‑Sik?

Por isso fiquei muito feliz quando o Simão 
me revelou que foi esse nosso espectáculo 
que inspirou a sua decisão de ser actor,  
e o fez partir depois em 2009 para Itália,  
para se formar. 

Pirandello foi um autor muito querido da 
minha geração, e muito representado. Mas 
agora o Simão traz para este espectáculo  
uma sua comédia nunca por cá representada, 
ou sequer traduzida: Cecè. Ficaremos todos 
mais ricos com o cruzamento destas três 
provocações de Luigi Pirandello. 

O meu abraço ao Simão celebra a sua 
inquietação, e aposta na sua criatividade. 

* Ator e encenador, diretor artístico do Ensemble – 

Sociedade de Actores.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



Luigi Pirandello*

Nasci na Sicília, mais precisamente numa terriola 
perto de Girgenti, no dia 28 de junho de 1867. Visitei 
Roma pela primeira vez em 1886 e aí vivi dois anos. 
Em outubro de 1888, parti para a Alemanha, onde 
permaneci dois anos e meio, até finais de abril de 
1891. Por lá me licenciei, na Universidade de Bona,  
em Letras e Filosofia. Em 1891, regressei a Roma, 
cidade que não mais abandonei. Infelizmente, há 
quinze anos que dou aulas de Estilística no Instituto 
Superior Pedagógico Feminino. Digo infelizmente, 
não só porque o ensino me pesa enormemente, mas 
porque a minha mais viva aspiração seria a de retirar‑
‑me para o campo para trabalhar.

Vivo o mais retirado possível em Roma; saio por 
poucas horas ao cair da noite, para dar um pequeno 
giro, por vezes na companhia de algum amigo: 
Giustino Ferri ou Ugo Fleres.

Vou muito raramente ao teatro. Todas as noites, 
por volta das dez, vou para a cama. Levanto ‑me cedo 
e trabalho habitualmente até ao meio ‑dia. Depois 
do almoço, como de costume, recolho ‑me à minha 
mesa de trabalho entre as duas e meia e as cinco  
e meia; mas, depois das horas da manhã, não volto 
a escrever, a não ser que surja alguma necessidade 
urgente; por vezes leio ou estudo. À noite, depois 
do jantar, fico um pouco à conversa em família, leio 
os títulos dos artigos e as notícias frívolas de alguns 
jornais – e cama.

Como veem, na minha vida nada há que mereça ser 
relevado: é toda ela interior, no meu trabalho e nos 
meus pensamentos que… não são alegres.

Penso que a vida é uma muito triste fanfarronice, 
porque temos dentro de nós, sem saber como, 
nem porquê nem de quem, a necessidade de nos 
enganarmos continuamente a nós mesmos com a 
criação espontânea de uma realidade (uma para cada 
um de nós e nunca a mesma para todos), a qual,  
no fim de contas, descobrimos ser vã e ilusória.

Aquele que compreendeu o jogo não chega  
nunca a enganar ‑se a si mesmo; mas quem perde  
a capacidade de se enganar deixa de ter gosto ou  
de tirar prazer da vida. Assim é. 

A minha arte está cheia de compaixão amarga por 
todos aqueles que se enganam; mas esta compaixão 
não pode senão ser acompanhada pelo sentimento 
de feroz irrisão do destino, que condena o homem  
ao engano.

Esta é, em resumo, a razão da amargura da minha 
arte, e também da minha vida.

* Excerto de uma carta autobiográfica, escrita provavelmente entre 

1912 e 1913, publicada na edição de 15 de outubro de 1924 do jornal 

romano Le lettere.

 Trad. João Luís Pereira.

“A vida é uma muito  
triste fanfarronice”



Luigi Pirandello*

Não gosto de falar nas costas de ninguém 
e por isso, agora que prevejo que a minha 
partida esteja próxima, vou dizer a todos, 
cara a cara, as informações que darei se 
noutro lugar me forem pedidas notícias 
acerca desta minha involuntária estadia à 
face da Terra, onde numa noite de junho 
caí como um pirilampo, por baixo de um 
grande pinheiro solitário, num campo de 
oliveiras sarracenas que fica na borda de 
um planalto de argila azul, debruçado sobre 
o mar africano. Sabe ‑se, os pirilampos, 
como são. A noite, a sua escuridão, parece 
que a faça para eles que, voando não se 
sabe para onde, ora para aqui, ora para 
acolá, abrem por um momento aquele 
seu lânguido jorro de luz verde. De vez 
em quando, cai um e vê ‑se e não se vê 
aquele seu verde suspiro de luz na terra que 
parece perdidamente longe. Assim caí eu 
ali naquela noite de junho, quando tantos 
outros pirilampos amarelos entreluziam 
numa colina onde havia uma cidade 
que, naquele ano, sofria de uma grande 
mortandade. Com o susto que apanhou 
por causa dessa grande calamidade, minha 
mãe trazia ‑me ao mundo antes do tempo 
previsto, naquela solitária e longínqua 
aldeia onde se tinha refugiado. Um dos 
meus tios ia por aqueles campos com 
uma lanterna na mão à procura de uma 
mulher que ajudasse minha mãe a pôr ‑me 
no mundo. Mas a minha mãe já se tinha 
ajudado a si própria e eu nasci antes de o 
meu tio regressar com a mulher. Tirado do 
campo, o meu nascimento foi registado 
na pequena cidade situada na colina. 
Entre as tantas pessoas que naquele ano 
diariamente morriam, um que nascia era 
como uma reaparição à qual era dada 
tanto mais importância, quanto mais era 
insignificante e mesquinha. Penso, porém, 
que era coisa certa para os outros, que 
devia nascer ali e não noutro sítio e que não 
podia nascer nem antes nem depois, mas 
confesso que acerca de todas estas coisas 
não tenho uma ideia precisa, nem tão 
pouco espero vir a tê ‑la. Minha mãe, que 
entre vivos e mortos, meninos e meninas, 
deu ao mundo nove filhos, nem ela nunca 
teve a certeza de que, para além da longa 
pena de os trazer dentro de si e das dores 
do parto, neles tivesse posto algo mais 
para lhes dar vida. Sabia bem que a vida, 

“Tudo será como nada.  
E silêncio.”

quem a dá e como a dá no habitual ato de 
procriação, é um mistério impenetrável 
ao qual tinha ficado alheia, apesar de nele 
ter participado cegamente. Amou sempre 
as suas criaturas, mesmo quando, sem 
o poder sentir, compreendeu que já não 
lhe pertenciam, e ficou como se fosse 
uma dessas criaturas, também ela uma 
criança, mas que perdeu algo para sempre 
e guardou a dor de apenas pertencer a si 
própria. Porque cada um, a certo ponto, 
sai do mistério do seu nascimento natural 
que ainda dura algum tempo depois de 
se nascer e, perante a incerteza de tudo, 
começa a nascer sozinho, para si próprio, 
e a formar, conforme pode, a própria vida, 
só: daquela solidão da qual se tem uma 
terrível consciência quando se está prestes 
a morrer.

Ora, eu não direi nada acerca da minha 
vida que, tal como a de qualquer outro, não 
tenha nenhuma importância, pelo menos 
do ponto de vista a partir do qual quis olhar. 
De resto, já nem a vejo. Existe, enfim, com 
toda a Terra, como se não fosse nada. Será 
esta a razão pela qual não poderei dar 
qualquer informação acerca dela. Mal me 
liberte de toda a ilusão dos sentidos, serei 
como aquele indelével salpico imprevisto 
no qual se extingue uma bola de sabão.  
Luz e cor, movimento. Tudo será como 
nada. E silêncio.

* Excerto de Informazioni sul mio involontario soggiorno 

sulla terra, citado e traduzido por Rita Marnoto.  

In Rita Marnoto, coord. – Luigi Pirandello e a Recepção 

da Sua Obra em Portugal. Coimbra: Instituto 

de Estudos Italianos da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, 2007. p. 11 ‑12. 



Simão Do Vale Africano

Agora na terceira configuração do seu nome artístico; 
nasceu em Viseu, em 1984; licenciou ‑se em Psicologia 
Clínica pela Universidade do Porto sem nunca ter exercido 
a profissão. Viveu também em Itália nas cidades de 
Florença, Génova e, por fim, Turim. Em Génova, estudou 
representação na Scuola di Recitazione del Teatro 
Stabile di Genova (com Anna Laura Messeri e Massimo 
Mesciulam, entre outros). Mais tarde, em Turim, trabalhou 
com encenadores como Pierpaolo Congiu e Antonio 
Villella, tendo desenvolvido projetos independentes nos 
quais encenava e representava. Conta no seu currículo 
de ator com interpretações de textos de autores como 
Shakespeare (Hamlet, A Fera Amansada, Muito Barulho 
Por Nada, Rei Lear), Goldoni (A Estalajadeira, O Teatro 
Cómico) e Molière (Tartufo). Em abril de 2013, regressou 
finalmente a Portugal (e ao Porto) para encenar Gertrude, 
uma sua criação a partir de Hamlet de Shakespeare. É um 
dos fundadores da Subcutâneo – Associação Cultural, 
que em julho de 2014 coproduziu com o Teatro Anémico o 
espetáculo Escuto, de Woody Allen. O próprio interpretou o 
escritor Jim, encenado por Joana Africano. A 13 de maio de 
2016, estreou (numa coprodução Subcutâneo/TNSJ) a sua 
distinta encenação de As Criadas, de Jean Genet, trabalho 
que recebeu uma Menção Especial pela Associação 
Portuguesa de Críticos de Teatro. Dos encenadores com 
quem trabalhou (para além de si próprio), não gosta de 
excluir os nomes de Antonio Villella, Sara Carinhas, Joana 
Africano, Rogério de Carvalho e, claro, Ricardo Pais. 

Joana Africano

Nasceu em 1990, no Porto. Licenciada em Teatro/
Interpretação pela ESMAE, onde trabalhou com António 
Durães, João Mota, João Henriques, Rodrigo Malvar, 
Cândido Pazó, Lee Beagley, Howard Gayton e Geoff 
Bill. Nesta escola, apresentou espetáculos de autores 
como W. Shakespeare, B. Brecht, Anthony Nielson, 
Mia Couto, entre outros. Em 2011, enquanto ainda 
frequentava a ESMAE, fundou o Teatro Anémico, com 
Tiago Moreira. Juntos, conceberam À la Vie, À la Mort, 
espetáculo de rua apresentado em diversas localidades 
portuguesas, e a sua sequela À la Mort, concebida a 
convite do Festival Teatrando. Em 2012, mas desta feita 
sobre palco ortodoxo, participa em Do Discurso Amoroso 
– fragmento #1, encenação de Tiago Correia, produzida 
por A Turma. A sua experiência com a câmara começa 
em 2008 com Cruel, curta ‑metragem de Pedro Farate, 
continuando com projetos como O Berço Imperfeito, de 
Mário Ventura (2012), e Um Estranho Dia na Vida, de Maria 
de Marta Mendes (2013). Em julho de 2014, estreia ‑se 
como encenadora com o espetáculo Escuto, de Woody 
Allen, uma coprodução Teatro Anémico/Subcutâneo, 
e em fevereiro de 2015 apresenta Sou o Vento, de Jon 
Fosse, como assistente de encenação de Teresa Arcanjo 
e Afonso Santos numa produção Teatro Anémico. Em 
2016, interpreta Clara em As Criadas, de Jean Genet, uma 
coprodução Subcutâneo/TNSJ, com encenação de Simão 
Do Vale, espetáculo que recebeu uma Menção Especial 
pela Associação Portuguesa de Críticos de Teatro. Em 
2016 ‑17, participa também como atriz em Os Últimos Dias 
da Humanidade, de Karl Kraus, uma produção do TNSJ 
encenada por Nuno Carinhas e Nuno M Cardoso.

Jorge Mota

Ucha (Barcelos), 1955. Completou o curso de ingresso 
ao Ensino Superior Artístico na Cooperativa de Ensino 
Árvore e participou em diversas ações de formação 
teatral. É ator profissional desde 1979, tendo trabalhado 
com companhias como TEAR, Pé de Vento, Seiva Trupe, 
ASSéDIO, Ensemble, Teatro Plástico, Teatro Experimental 
do Porto, Arena Ensemble, entre outras. No cinema, 
participou em filmes de José Pedro Lopes, Rui Pedro 
Sousa, Manoel de Oliveira, Paulo Rocha, Rodrigo Areias, 
Tiago Guedes, José Carlos de Oliveira, entre outros. Na 
televisão, tem trabalhado em séries, telefilmes, sitcoms e 
telenovelas, a par da atividade de intérprete e diretor de 
interpretação em dobragens. Foi cofundador da Academia 
Contemporânea do Espetáculo, em 1991. Desenvolveu 
ainda atividade como professor e autor de programas para 
escolas secundárias e profissionais. No TNSJ, integrou 
o elenco de espetáculos encenados por Silviu Purcarete, 
José Wallenstein, Nuno Carinhas, Ricardo Pais, Giorgio 
Barberio Corsetti, Nuno Cardoso, João Cardoso, entre 
outros. Destaquem ‑se Exatamente Antunes, de Jacinto 
Lucas Pires, enc. Cristina Carvalhal e Nuno Carinhas 
(2011), no qual assumiu o papel titular; Alma, de Gil 
Vicente, Casas Pardas, de Maria Velho da Costa (2012), 
Macbeth (2017) e Otelo (2018), de William Shakespeare, 
encenações de Nuno Carinhas. Mais recentemente, 
participou nos espetáculos Turandot, de Carlo Gozzi, 
enc. João Cardoso (2015), Se alguma vez precisares da 
minha vida, vem e toma ‑a, de Victor Hugo Pontes (2016), 
A Promessa, de Bernardo Santareno, enc. João Cardoso 
(2017), e O Senhor Pina, de Álvaro Magalhães, enc. João 
Luiz (2018).
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