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É O P ÚB LICO  Q U E T EM  D E RASGAR  
A CONVENÇÃO
CONVERSA COM TIAGO RODRIGUES 

Catarina e a beleza de matar fascistas começa em 2028 num Portugal 
distópico governado pela extrema direita e põe em jogo uma família 
ficcional que nos faz embater de frente com questões muito reais.  
A defesa da democracia, por exemplo. 

Tiago Rodrigues (TR): Primeiro é importante sublinhar que se 
trata de uma família completamente ficcional, cuja história, também 
completamente ficcional, namora com episódios históricos e com 
o presente e um possível futuro do nosso país. E logo aí estamos 
a falar, também, de para que é que ela serve teatralmente: são 
personagens que acreditamos que não existem no nosso mundo, 
tal e qual como estão retratadas, a interagir com o nosso mundo. 
Embora todos tenham as suas vidas e as suas profissões, é uma 
família que se reúne uma vez por ano numa casa humilde, no sul de 
Portugal, para assassinar um fascista que terá sido raptado antes 
para esse efeito. E todos os anos a reunião familiar é este momento 
violento, mas ao mesmo tempo de celebração. Esta família tem 
uma espécie de moral ao contrário: acredita esperançosamente 
que através da violência poderá melhorar o mundo e defender a 
democracia. E é uma família que tem esta tradição há mais de 70 
anos, aproveitando-se de um episódio histórico. É verdade que, 
em maio de 1954, a ceifeira Catarina Eufémia foi assassinada pelo 
Tenente Carrajola quando encabeçava um grupo de 14 ceifeiras 
que protestavam no Monte do Olival para que o feitor lhes pagasse 
um soldo mais alto. Essa morte vem depois marcar a iconografia 
do antifascismo em Portugal: Catarina transforma-se numa 
mártir antifascista, mas também num símbolo feminista avant 
la lettre, numa história da resistência camponesa à opressão e à 
ditadura, mas também à pobreza extrema a que eram votados os 
trabalhadores rurais durante a ditadura.  
O que nós propomos como ficção é que há uma mulher que está ao 
lado de Catarina Eufémia e um homem que está ao lado do Tenente 
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Carrajola e que os dois eram um casal e que pertenciam a esta família. 
E no dia que sucede à morte de Catarina Eufémia esta mulher não 
se vinga sobre o assassino, mas sim sobre o seu próprio marido por 
não ter impedido aquele assassinato; não pelo mal que fez, mas pelo 
bem que podia ter feito e não fez. E inicia uma espécie de tradição 
familiar de assassínio político de homens considerados fascistas e 
cúmplices da violência exercida sobre mulheres. Todos os anos, desde 
1954, esta família assassina um fascista: fê-lo durante a ditadura, 
continuou a fazê-lo durante a democracia e quer fazê-lo em 2028, num 
Portugal distópico em que a democracia está ameaçada — a extrema 
direita ganhou a maioria absoluta na Assembleia da República e está 
prestes a mudar a Constituição e o país está na iminência de entrar 
numa ditadura, de novo. Portanto, dá-nos a medida de um grupo 
que resolveu, por uma espécie de mitologia da própria família, que 
a democracia só pode ser defendida ou protegida fora do campo 
democrático, recorrendo à violência. É preciso sujar as mãos pelos 
outros, é preciso alguém que sacrifique a sua inocência pelos outros, 
é preciso alguém que faça aquilo que a democracia não permite, mas 
que é absolutamente necessário porque não podemos ser tolerantes 
com os intolerantes. Será este o espírito que anima esta família a 
matar, todos os anos, mas é também o espírito da tradição: matar é 
uma tradição familiar, já é norma, já é moral dominante nesta família. 
E, pela primeira vez na sua história, neste ano em que a peça começa 
há um membro da família que duvida, hesita e acaba até por recusar 
matar. Há ainda outra particularidade: fora da casa familiar e nas  
suas vidas os membros da família podem usar outros nomes, mas  
o verdadeiro nome deles é Catarina — sejam mulheres, sejam homens, 
todos são Catarina. E quando chegam aos 26 anos [a idade de Catarina 
Eufémia quando foi assassinada] estas Catarinas matam o seu 
primeiro fascista. É o que acontece com a Catarina interpretada pela 
Sara Barros Leitão que este ano terá que matar o seu primeiro fascista 
— que raptou para o efeito e que é interpretado pelo Romeu Costa. 
E é precisamente essa Catarina que hesita e que faz a pergunta que 
faz estalar o conflito nesta família, uma pergunta que eventualmente 
já ecoava há muito tempo, mas que pela primeira vez é verbalizada 
— “Não será errado, não será fundamentalmente errado matar? Não 
deveríamos deixar de o fazer e tentar defender a democracia dentro 
das regras da democracia?” É um absurdo radical, impensável  
naquilo que é o consenso democrático. Em democracia lida-se com  
a intolerância, com a violência, através das ferramentas democráticas 
e legais e não através da violência, do crime e da ilegalidade. Mas 
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nesta peça essa moral está invertida, precisamente para podermos 
perguntar de outra forma. Uma das coisas que o teatro e a ficção 
possibilitam é criar todo um contexto que nos permite colocar 
perguntas que parecem insólitas, mas que nos podem levar a reflexões 
novas. Para mim essa é uma das grandes questões, sempre: tentar 
contar histórias que nos ponham a perguntar de outra maneira.

À boa maneira clássica, as personagens debatem questões 
absolutamente fundamentais para a nossa vida de cidadãos, 
ainda mais prementes depois das eleições que deram um assento 
na Assembleia da República a um partido de extrema direita, pela 
primeira vez na democracia portuguesa. E acontece uma tragédia  
se nós não fizermos nada.

TR: A peça tenta fazer aquilo que me parece que é uma das forças 
vitais do teatro: propor personagens que, com aquilo que pensam 
e dizem e fazem em palco, e pelo modo de o fazer, nos permitem 
pensar sobre as nossas vidas de outra maneira. O que tínhamos no 
início era esta família, este questionamento sobre o lugar da violência 
numa sociedade democrática, perante a ameaça do pensamento e 
da ação antidemocrática, perante a iminência de uma ditadura, e 
queríamos colocar estas questões de uma maneira que nos desafiasse 
também a nós. Que não fossem apaziguadoras, por um lado, que não 
servissem apenas para confirmar aquilo que julgamos que são os 
valores que partilhamos — e que provavelmente não são os valores que 
partilhamos, só julgamos que os partilhamos e depois, muitas vezes, 
somos surpreendidos por resultados de eleições e percebemos que  
a uma escala mais humana e pessoal podemos partilhar esses valores, 
mas que, a uma escala social, a interpretação e a manipulação das 
ideias e a forma como participamos civicamente separa-nos muitas 
vezes enquanto cidadãos. Portanto, não queríamos uma peça que 
apaziguasse, que confirmasse, ou que partisse sequer do princípio 
que sabe o que é que o público pensa e quais são as convicções do seu 
público. Queríamos uma peça que, independentemente das convicções 
de quem está a vê-la, inquietasse. Desse prazer, naturalmente, mas 
um prazer que inquieta, também. E para isso nós tínhamos de ser 
os primeiros a sentir-nos inquietados. Parecia-me fundamental 
procurá-la em todos os ensaios, a essa faísca de inquietação. E eu 
fiquei muito assustado, mas muito entusiasmado, com os sucessivos 
dias de inquietação que fomos vivendo ao mexer neste material, ao 
tentar pensar personagens que não fossem demasiado fáceis de 
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compreender, ao tentar pensar em texto e acontecimentos em palco 
que não fossem maniqueístas na forma de olhar o mundo, que não 
tentassem manipular o público, mas que ao mesmo tempo usassem  
as ferramentas do teatro para conduzir o público numa viagem que 
é a da ficção e do pensamento. E, portanto, os momentos em que tive 
mais a certeza de que estávamos a fazer um trabalho relativamente 
interessante também foram os momentos mais incómodos para mim, 
de maior dúvida. Mas foram sempre momentos em que reconheci a 
inquietação. Não conseguia ter uma resposta fácil perante aquilo  
que estávamos a construir. 

E está mesmo tudo em jogo, não há limites a esta indagação, a este 
confronto de posições? Estou a lembrar-me, por exemplo, do embate 
sobre a liberdade de expressão entre as Catarinas mãe e filha [Isabel 
Abreu e Sara Barros Leitão]. 

TR: A peça tem uma dimensão tão explicitamente política, a política é 
tão discutida pelas personagens, move tanto das suas ações, que uma 
das coisas que nos parecia fundamental era a política ser difícil para 
o público. Obviamente, sou um defensor apaixonado da liberdade de 
expressão, mas quando sou confrontado com os problemas gerados 
pela desinformação, pela manipulação avassaladora das redes sociais 
para efeitos propagandísticos, as campanhas de calúnia e difamação 
como discurso corrente na retórica política, o uso de discurso racista, 
de ódio, em tribunas políticas, quando sou confrontado com tudo 
isso tenho de voltar a pensar na questão da liberdade de expressão 
e nos seus eventuais limites. E em como é que esses limites podem 
interferir com as nossas vidas. É um tema difícil, um tema em que 
somos confrontados com um dilema. Quando a personagem da Sara 
defende o direito de qualquer pessoa exprimir as suas ideias — algo 
que necessariamente nos entusiasma, de uma forma geral é preciso 
ouvir os outros, é preciso conversarmos, é preciso dialogarmos —  
a resposta da Catarina-Isabel é que o problema começou aí, começou 
na opiniãozinha e na forma como o discurso xenófobo, machista, 
violento, de ódio pôde tornar-se público e influenciar as nossas vidas 
ao abrigo da liberdade de expressão. E aponta o perigo de sermos 
passivos perante essa proliferação de discurso de ódio ao abrigo 
da liberdade de expressão. A peça é feita de dilemas, dilemas que 
são políticos, uns mais explícitos, mais abrangentes e que têm uma 
dimensão política no sentido mais lato da palavra — sobre matar ou 
não matar, sobre a legitimidade ou ilegitimidade da violência, sobre  
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a capacidade de ser uma voz contra todos, mas fiel à sua consciência 
ou seguir a maioria, traindo a sua consciência mas salvaguardando  
o seu bem estar e a sua integridade —, mas também dilemas íntimos. 
A certo momento, e também para dar uma medida do que foi o debate 
entre as pessoas que criaram a peça e do nível de interferência desse 
debate na forma como a peça surge, lembro-me de trazer para a mesa 
algumas tentativas de cenas em que entrava a Catarina interpretada 
pelo Marco Mendonça e de haver ali uma estranheza naquela figura, 
uma espécie de silêncio, uma forma de falar muito telegráfica, uma 
espécie de incapacidade de socializar com os outros, mas também uma 
grande capacidade de falar com o público e de narrar a história, de ser 
uma espécie de mestre de cerimónias que já sabe o que se vai passar, 
porque para ele [tudo] já aconteceu. E de ter uma figura diferente de 
todas as outras. E andamos ali muito tempo à procura do que teria 
acontecido a esta personagem para ter este problema, para ser tão 
silencioso, para não conseguir comunicar, para parecer uma criança 
triste com vinte e muitos anos. E a sua relação com o pai, interpretado 
pelo António Fonseca, de onde é que vinha aquela relação? Teria a ver 
com o passado de violência desta família? E andávamos ali a partir 
pedra e a certa altura o Marco diz uma coisa que, além de influenciar 
muito a peça, mudou aquela personagem. Diz: ‘gostava que a diferença 
desta personagem fosse uma diferença que ele escolhe, mesmo que lhe 
tenha acontecido. Nunca sabemos o que é que aconteceu, mas ele diz 
— fui eu que escolhi. Eu escolhi ser o que não fala. Eu escolhi ser o que 
usa o silêncio e o que vive num mundo diferente dos outros que estão 
aqui à mesa comigo’. E foi fortíssimo. Nós estávamos a tentar explicar 
psicologicamente, ou com um passado, como se faz em ficção – ‘o que  
é que terá acontecido para ele estar assim? Gostamos desta figura, 
mas ele tem de ter um passado que justifique isto’... — e o Marco diz a 
coisa mais política de todas: ‘independentemente disto vir do passado, 
o que eu quero é que seja uma diferença que a personagem escolheu.’ E 
quando ele disse isto, ficou claro para mim que aquela personagem ia 
dizer isso mesmo ao público. E o público poderá imaginar então o que 
é que lhe terá acontecido ou porque é que ele escolheu esta diferença, 
porque foi dito o suficiente para inquietar. E portanto toda a história 
desta família, o passado, as personagens, são mostradas ao público 
apenas na quantidade e na qualidade que é necessária para inquietar. 
Não queremos explicá-las completamente, não queremos que seja 
tudo completamente claro, nem sobre cada uma das personagens 
nem sobre o que é que nós que fizemos o espetáculo pensamos destes 
assuntos — até porque em muitos casos não temos uma resposta nem 
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unânime, nem cabal. Há muitas perguntas que a peça levanta para 
as quais não tenho uma resposta acabada e algumas, até, deixei de 
ter uma resposta acabada por ter feito esta peça. Achava que sabia 
o que pensava sobre aquele assunto e, ao estudar para fazer a peça 
e ao discutir muito e pensar de uma forma partilhada para construir 
a peça, deixei de acreditar tão convictamente que tinha a resposta 
para determinadas perguntas. E portanto essa medida da inquietação 
foi muito importante, foi uma coisa que eu percebi muito tarde que 
estava acontecer, já muito perto da estreia. E este foi um processo 
longo. Começou no início de março, foi afetado pela epidemia e depois 
resultou numa estreia em setembro, e portanto foi um processo com 
muito tempo para pensar sobre ele e com muitas pausas. Mas já foi 
relativamente tarde, no verão, que percebi que o ingrediente que foi 
sempre definitivo foi o da inquietação. Nunca explicar mais do que o 
necessário para inquietar — porque se explicarmos a mais já não há 
mistério suficiente, nem dilema nem problema suficiente, nem questão 
suficiente para inquietar, mas também explicar sempre o suficiente 
com ingredientes suficientes para que o público sinta a necessidade  
de procurar respostas. 

Essa questão da suficiência é muito interessante. As tuas peças são, de 
uma maneira ou de outra, gestos de resistência contra o esquecimento, 
contra o totalitarismo, contra a invisibilidade das mulheres, contra 
a ausência de futuro, enfim, gestos de resistência que são também 
gestos de confiança no poder transformador do teatro. Mas esta 
criação começa num lugar de dúvida sobre a suficiência da arte face ao 
descarrilar de uma democracia, não é? Gostava que me falasses do que 
foi esse lugar e de como a peça chega ao palco no lugar oposto — porque 
raramente vi maior declaração de confiança no poder do teatro e na sua 
assembleia de espectadores do que o final desta Catarina. 

TR: Quando a peça era só mesmo uma ideia muito embrionária  
e um título, eu pensei muitas vezes que o meu percurso no teatro  
é feito de muitas peças que parecem estar a fazer a apologia do  
poder transformador do teatro. Peças que falam da importância  
das palavras, de como as palavras nos podem salvar, de como o teatro 
pode mudar mesmo que uma ínfima parte das nossas vidas, peças 
onde o público vai para palco para viver qualquer coisa que nunca 
viveu e sair dali transformado, peças onde fragmentos da realidade 
são misturados com a ficção, onde uma Ponto se transforma na estrela 
da companhia, onde um telejornal se transforma em argumento 
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para poesia, onde arquivos da censura, produzidos por censores que 
impediam o teatro, são agora texto teatral de um espetáculo tratado 
como se esses censores fossem dramaturgos, para dar origem a 
um espetáculo que certamente esses censores teriam gostado de 
censurar... Portanto, e reconheço muitas vezes isso depois de já ter 
feito o espetáculo, há sempre esse movimento de resistência contra 
qualquer coisa — que é também, sempre, um movimento de resistência 
a favor de qualquer coisa —, mas também uma espécie de tentativa 
de dizer ao mundo, dizendo-me também a mim próprio e às pessoas 
com quem estou a trabalhar, que o teatro pode mudar partes da 
nossa vida, mesmo que pequenas. E quando comecei a pensar nesta 
peça e nesta questão do lugar do teatro na democracia, mas também 
no que é que podemos fazer para não adormecer em democracia 
e acordar em ditadura, fui confrontado com esse fantasma da 
impotência e da inutilidade do teatro. Que é um fantasma com o qual 
qualquer pessoa que trabalha em arte se confronta e que, ao mesmo 
tempo, conseguimos transformar no nosso grande combustível. É 
precisamente essa inutilidade que muitas das vezes nos apaixonou em 
primeiro lugar, essa inutilidade da arte que continua a tocar a vida das 
pessoas e a fazer com que a arte seja indispensável à espécie humana. 
Mas quando estamos confrontados com o nosso lugar no mundo, 
quando pensamos no teatro como uma assembleia humana com uma 
dimensão íntima, mas também com uma dimensão política que discute 
os assuntos da cidade, que pensa na forma como nos organizamos e 
como vivemos em conjunto, às vezes a pessoa que trabalha em teatro 
pensa que se calhar devia era ir fazer trabalho humanitário e ajudar 
mesmo as pessoas. E são momentos de dúvida e de questionamento 
que sempre me atravessaram, mas que de alguma forma foram 
sempre efémeros, mais efémeros ainda que o teatro, e que muitas 
vezes me levaram a reflexões que confirmaram a minha confiança no 
teatro. No entanto, eu parto para este espetáculo — e partilhei isso 
com toda a equipa — tremendamente desconfiado do papel que o 
teatro pode ter na democracia portuguesa em 2020, a altura em que 
começámos a trabalhar. E, de alguma forma, esta também era uma 
peça que perguntava se não devíamos fazer outras coisas — que não 
têm de ser obviamente a violência, mas a violência é de todas as coisas 
a mais extrema, a mais inaceitável, a mais radical para defender seja 
o que for, e portanto, para mim, está no extremo oposto do teatro. 
Mas pensando naquela expressão que me conduz muito, da Hannah 
Arendt, de que as obras são coisas que os artistas lançam ao mundo, 
a ideia de que essas obras podem não fazer ricochete absolutamente 
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nenhum numa altura em que precisamos de sentir que estamos a 
participar de uma forma que pode influenciar os destinos de uma 
sociedade, faz-me partir para esta peça com essa desconfiança de 
que as obras que lancemos ao mundo contribuam efetivamente, neste 
caso particular, para preservarmos e reinventarmos também a nossa 
democracia e continuarmos a perseguir os direitos e liberdades que 
ainda não foram conquistados para todas e para todos. E, portanto, 
a peça começa por ser uma espécie de testemunho de desconfiança 
no teatro que era uma forma, também, de ter a certeza de que não 
ia fazer uma peça que apaziguasse, uma peça que permitisse a mim 
próprio e a nós que estamos a fazer o espetáculo, mas também aos 
espectadores, no final dizer ‘Ah! Apesar de tudo, através do teatro 
conseguiremos chegar lá’. Eu não queria fazer essa peça. Ao contrário 
da maior parte das minhas últimas peças que, por muito que tenham 
uma dimensão de resistência, que falem de distopia, acabam sempre 
por se encaminhar inevitavelmente, às vezes contra a minha vontade, 
para uma espécie de confiança na humanidade, na arte, e para um  
final que — mesmo que muitas vezes eu pense que é o mais triste do 
mundo — é lido pelo público como um final esperançoso, que inspira,  
eu queria que, desta vez, o final não fosse esperançoso, não inspirasse, 
e que a peça tivesse um nível de desconforto novo, inclusive para mim. 
O que acontece é que criámos uma peça que, com este problema de 
como interferir com a realidade, é talvez a peça mais ficcional que 
eu já escrevi, embora tenha muitas referências tanto à história do 
país, como a elementos do nosso presente. E, curiosamente, não é 
apenas a peça mais ficcional, é também, nas suas ferramentas, na 
forma como está construída, uma das peças mais clássicas que já 
fiz, com recurso a muita inspiração do Tchékhov, mas também do 
Brecht. E, de repente, estes dois autores — que são dois autores das 
grandes mutações sociais e são, também, dois tempos do teatro, 
duas formas de pensar a ficção, o trabalho de ator, a encenação, 
que têm os seus correspondentes estéticos — foram duas tradições 
que ficaram muito presentes neste espetáculo e que lhe dão um 
sabor muito clássico. Até ao dia do ensaio geral, sempre pensei que 
esta é uma peça de artesanato clássico; ou seja, uma peça onde, 
com a grande qualidade da equipa, consegui usar a mecânica toda 
do teatro, usar as ferramentas do teatro, mantendo o nível de 
simplicidade que me apaixona muito. E é só com a entrada do público 
na sala que eu percebo que a peça é clássica apenas para o público a 
poder estraçalhar na sua convenção. É o público que tem de rasgar 
a convenção. E aí acontece uma coisa que eu gosto muito de ver 
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acontecer, enquanto artista e enquanto espectador, que é quando 
um espetáculo começa com o que parece ser um código, um contrato 
invisível entre artistas e público, que a certa altura se transforma 
noutro contrato ou o contrato é rasgado, ou qualquer coisa nova 
surge e o entendimento da razão de estarmos ali juntos muda 
radicalmente. E isso quer dizer que, naquelas duas horas e pouco que 
dura o espetáculo, aconteceu qualquer coisa que mudou as nossas 
funções naquela sala — e essa coisa conseguiu ser atingida através do 
teatro e das ferramentas do teatro. E, em última análise, aconteceu 
aquilo que costuma acontecer, que parece ser um destino que eu 
não consigo evitar, como uma boa figura trágica: mesmo quando 
quero fazer um espetáculo que desconfia profundamente do teatro, 
faço-o de uma maneira que só pode acontecer ao vivo se tivermos 
uma tremenda confiança no teatro e no público, e se exigirmos essa 
confiança da parte do público também no teatro, o que de alguma 
forma vem recuperar a nossa relação de confiança com o teatro. Ou 
seja, eu comecei no primeiro dia de ensaios muito desconfiado e no dia 
a seguir à estreia em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, eu tinha 
recuperado enormemente a minha confiança no teatro e no público.

O teu processo de construção — o processo coletivo com os atores,  
a escrita que vai para o ensaio e se reescreve e, às vezes, se deita fora,  
o escrever uma cena sem saber exatamente como será a próxima,  
até muito perto da estreia — manteve-se, como se confirma pelo  
que já contaste sobre o debate com a equipa. O que é que mudou? 

TR: Eu não tenho propriamente um processo de trabalho. Mas tenho 
princípios que tento partilhar com a equipa. Tento perceber, também, 
como esses princípios se podem traduzir — desta vez, nesta peça — 
num processo de trabalho que responda, o melhor possível, às 
necessidades e aos desejos de todos. Depois, os espetáculos são 
sempre, também, um fruto do seu tempo, e este é claramente o fruto 
de um tempo em que os planos não se concretizavam como os 
tínhamos imaginado, porque a pandemia não permitia. Isso teve um 
efeito na peça. Por um lado, eu tendo para trabalhar o mais 
democraticamente possível. Não é um processo democrático, mas é 
como a nossa democracia — tende para a democracia, embora não seja 
completamente democrática. E, portanto, sei que tenho algumas 
responsabilidades acrescidas em momentos particulares do trabalho 
e o início é um deles. Tenho de lançar um desafio, tenho o privilégio e a 
responsabilidade de convidar pessoas para trabalharem em conjunto, 
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de formar uma equipa, às vezes à volta de uma ideia que não está ainda 
muito bem articulada, mas que tem de ser suficientemente 
interessante para interessar as pessoas com quem eu desejo 
trabalhar. A primeira coisa que havia era o título e a ideia desta família 
que matava um fascista por ano. Isso é o que está lá desde o início dos 
inícios. E muitas vezes é a única coisa que existe e às vezes nem 
sobrevive nos espetáculos, neste caso sobreviveu, mas às vezes a ideia 
inicial não sobrevive, porque as pessoas que fazem o espetáculo — 
participando do debate e pensando em conjunto — são sempre muito 
mais importantes para mim e muitas vezes dirigem, eu incluído, o 
espetáculo para um sítio que não era o inicialmente previsto. Só confio 
na ideia inicial para ser capaz de juntar as pessoas à volta da mesa, não 
é um objetivo, é um ponto de partida que podemos perfeitamente 
abandonar. Neste caso é um ponto de partida que ficou e que provou 
ser suficientemente interessante para nos levar até ao fim, para estar 
presente até ao fim. Há algumas coisas essenciais para mim no 
trabalho: uma, a possibilidade de pensarmos em conjunto e isso exige 
estratégias diferentes para conjuntos diferentes; duas, a possibilidade 
de experimentarmos fazer em conjunto, e mais uma vez isso exige um 
modo de fazer as cenas diferentes, e, três, a possibilidade de 
aprendermos em conjunto. E essa é uma das coisas cada vez mais 
fundamentais para mim: quanto é que eu vou conseguir aprender 
neste processo de trabalho. E, portanto, interessa-me muito trabalhar 
temas que me interessam, mas dos quais não conheço o suficiente 
para ser fluente neles e faço o espetáculo para também aprender 
sobre essas questões que me interessam. Foi assim que aprendi a 
cozinhar. Eu cozinhava muito mal ou quase nada e aprendi a cozinhar 
porque fiz um espetáculo sobre cozinha. E na realidade a ordem está 
invertida: eu talvez tenha feito um espetáculo sobre cozinha para 
poder aprender a cozinhar e aprender a cozinhar não tenha sido a 
consequência, tenha sido o motivo. Portanto, muitas vezes esse lugar 
do aprendiz é também transportado para o modo de fazer teatro. Não 
são só as questões que o espetáculo pode abordar, é a própria maneira 
de fazer o espetáculo que eu gosto de questionar a cada vez. Talvez 
por deficiência minha, aborreço-me muito facilmente quando já sei 
como é que vou fazer o espetáculo que estou a fazer, e portanto gosto 
de me colocar em situações das quais às vezes me arrependo, porque 
são um bocadinho mais difíceis, e tentar sempre fazer espetáculos que 
não sei como é que se fazem. Nomeadamente, aquilo que estou a viver 
agora: trabalhar num dos palcos mais visíveis da Europa, senão do 
mundo — a cour d’honneur du Palais des papes, no Festival de Avignon 
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[respondendo ao convite para criar uma peça para a próxima edição 
deste festival] — e em vez de fazer uma coisa que estou habituado a 
fazer que é escrever o texto e construir o espetáculo decidi, pela 
primeira vez na minha vida, encenar um texto já escrito — O Cerejal,  
de Tchékhov — que é uma coisa que eu não sei como é que se faz, 
porque nunca a fiz. Suspeito de algumas formas de trabalhar, mas está 
a dar-me um prazer tremendo aprender a lidar com um texto que já 
existe e a falar com tradutores e a ler sobre os cadernos de encenação 
de encenadores e encenadoras que trabalharam este texto antes e  
a discutir com atores que já fizeram estas personagens. E, portanto, 
esse lugar do aprendiz é importante para mim. No caso do Catarina, 
desde o início tínhamos planeado estar muito tempo à volta da mesa, 
mas também com algumas tarefas para os atores, de cenas que tinham 
de preparar. Isso é uma coisa que eu não costumo fazer. Eu não 
costumo trabalhar a escrita a partir do improviso, mas pressentia que 
tinha um grupo de trabalho, de atores, em que essa proposta de cenas 
poderia ser uma coisa muito rica e porque tínhamos um ponto de 
partida que era um contexto — uma família num determinado lugar a 
viver uma determinada situação. E da imaginação daqueles atores 
surgiram cenas que depois ficaram no espetáculo e outras que, não 
ficando no espetáculo, nos conduziram e, sobretudo, permitiram o 
debate. Na primeira semana de ensaios, no [centro de residências 
artísticas] O Espaço do Tempo, não se sabia ainda quem é que ia fazer 
qual personagem, estávamos a tentar desenhar personagens, 
estávamos a tentar perceber como é que aquele elenco encaixava 
numa ideia de família. E, portanto, passámos muito tempo a discutir e 
a partilhar leituras sobre os mais variados temas — desde a ascensão 
do populismo ao julgamento do Eichmann em Jerusalém, essa obra 
notável da Hannah Arendt —, a ver séries como Years and Years para 
falar do que é a distopia e contar uma história distópica em 2020, 
enfim, muito tempo a ver, a ler e a debater, e depois [a fazer] hipóteses 
de cenas avulsas, improvisos, e isso foi uma coisa muito estimulante 
para mim, porque não tenho o hábito de o fazer e porque estava 
rodeado de um grupo de atores tremendamente criativos que 
conseguem pensar o todo do espetáculo e não apenas o seu percurso 
no espetáculo. E há também uma outra dimensão: ter, ao longo do 
processo, algumas pessoas convidadas a ensinar-nos determinados 
assuntos. Foi determinante o Rui Pina Coelho que nos fez uma espécie 
de história da dramaturgia da violência, de quem é que no teatro, antes 
de nós, desde Eurípides até ao John Osborne, tratou a questão da 
violência e como é que ela foi tratada, a Mariana Gomes que nos veio 
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fazer uma espécie de ensaio geral da sua defesa de mestrado sobre  
os discursos de tomada de posse de líderes populistas, mas também  
o David Chan, duplo de cinema e televisão que nos veio ensinar a cair  
ou a disparar armas, o Vítor Roriz e a Sofia Dias que vieram trabalhar 
connosco movimentos, o João Henriques que veio trabalhar connosco 
voz e canto e coro, essa dimensão mais musical que também está 
presente na peça. Através desses mestres nós éramos aprendizes  
de muitas questões que animavam o nosso debate, mas também 
aprendizes de matérias teatrais específicas. E isso foi muito marcante 
neste espetáculo. Quando eu dizia que é um espetáculo que ativou 
muito da minha experiência com o artesanato e a máquina teatral é 
porque, por exemplo, o trabalho com o Fernando Ribeiro, na 
cenografia, começou muito cedo e trabalhámos muito naquela ideia de 
casa, uma casa que se desconstrói durante o espetáculo e porque, 
também, o trabalho com os figurinos já estava muito avançado quando 
começámos os ensaios. Esses figurinos, do José António Tenente, uma 
espécie de leitura poética e atualizada da roupa de ceifeiras que é 
muito marcante na estética e na linguagem do espetáculo, foi depois 
muito marcante no texto. Foi o facto de todos estarem vestidos com 
saias de ceifeiras que nos levou à ideia de todos se chamarem Catarina, 
por exemplo. O facto da casa se desmontar e de eu ter visto a casa a 
funcionar enquanto ainda estava a escrever o texto, permitiu-me 
escrever cenas que eu não sabia como é que conseguia colocar em 
cena. Houve essa interferência de toda a equipa artística — o Nuno 
Meira, na luz, deu várias ideias que eu incluí no texto como se fossem 
ideias que o texto pede ao iluminador, quando foram ideias dele que  
eu tive o privilégio de poder, enquanto escrevia, incluir no texto.  
A mesma coisa com o Pedro Costa, com o som das andorinhas,  
por exemplo. Uma série de ingredientes do texto vieram, como sempre 
acontece comigo, desta forma de trabalhar o espetáculo desde muito 
cedo, com todos, quando ele ainda está muito pouco fechado, e quando 
há muito pouco texto, embora já haja muita matéria de trabalho.  
E quando íamos retomar ensaios, a 15 de março de 2020, acontece  
o primeiro confinamento e nós paramos durante largos meses. 
Tentamos ainda trabalhar à distância, por zoom, mas era impossível 
fazê-lo de forma à peça avançar no seu todo. No entanto conseguimos 
continuar a trabalhar nos figurinos e no cenário, e isso veio a provar-se 
uma diferença abissal no processo de trabalho que eu tinha planeado e 
na forma, na minha experiência, de trabalhar. Como gosto muito de 
debater tudo com todos, acontece que as soluções cenográficas e 
visuais dos espetáculos que faço, embora acredite nelas como 
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bastante potentes, acabam por ser sempre relativamente económicas 
e simples, precisamente porque têm de ser executadas já numa fase 
muito tardia dos ensaios e não há muito tempo para desenvolver um 
trabalho de construção. Aqui houve. Quando tudo parou tivemos de 
continuar a decidir a cenografia, a decidir os figurinos, embora não 
estivéssemos a ensaiar. Mas já tínhamos ensaiado o suficiente para 
haver um universo e para poder ter confiança nessas escolhas. Isto 
significou que, quando retomamos ensaios, em junho, depois de uma 
paragem muito longa em que eu tentei escrever, mas praticamente 
não consegui, a peça tinha maturado, eu tinha tido várias ideias, as 
pessoas tinham ficado a pensar, tinham continuado a ler, mas o que 
tinha efetivamente acontecido é que o cenário e os figurinos estavam 
prontos no primeiro dia de ensaios. E isso mudou tudo. Porque nós 
sentávamo-nos à mesa a discutir o que é que ia ser a próxima cena, 
mas já todos de figurino. E podíamos, de manhã, chegar, ler uma cena 
nova e experimentá-la no cenário e imaginar o que é que ela podia ser. 
Isso foi bastante fundamental depois na construção da peça, num 
tempo de grande incerteza quando não sabíamos ainda se íamos, 
efetivamente, conseguir estrear e quando. Aquele cenário e aqueles 
figurinos eram o futuro ao qual nós tínhamos de chegar. E isso foi  
uma coisa extremamente importante e que acho que só aconteceu  
por causa deste tempo. Mas só por causa deste tempo é que também 
precisámos que acontecesse. Nós precisávamos que os cenários 
estivessem prontos, como uma espécie de prova de que o espetáculo 
um dia estaria pronto para preencher aquele cenário e aqueles 
figurinos.

Conversa com Maria João Guardão  
a 7 de abril de 2021
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A SEGUIR NA SALA GARRETT
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