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25 set > dom, 19h

Sessão com interpretação em Língua Gestual Portuguesa
25 set > dom, 19h

Sessão com Audiodescrição
9 out > dom, 16h

Casa Portuguesa
equipa TNDM II
direção de cena 
Andreia Mayer, Sara Cipriano
operação de luz 
Filipe Quaresma, Gonçalo Morais
operação de som
João Neves, Margarida Pinto
maquinaria 
Jorge Aguiar, Lindomar Costa, 
Marco Ribeiro, Reginaldo Silva
auxiliar de camarim 
Carla Torres
adereços 
Nuno Costa
produção executiva 
Pedro Pires

*De 22 a 25 de setembro, o espetáculo será 
apresentado no âmbito do Ciclo Antecipar o 
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duração 
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Pedro Penim
com 
Carla Maciel, João Lagarto, Sandro Feliciano 
e Fado Bicha (Lila Tiago e João Caçador)
cenário
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canção final João Caçador (música), 
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carpintaria 
Filipe Dominguez
grafiti 
Claúdio Sena
cartaz 
Cristiana Morais (foto), André 
Barreto (assistência), Beatriz Texugo 
(maquilhagem), Bárbara Lizardo 
(composição gráfica), R2 (design)
assistência de encenação
Bernardo de Lacerda
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Teatro Nacional D. Maria II
agradecimentos
APICCAPS, Centro Cultural de Belém,
Joaquim Penim, Josefinas, Levi’s, 
Mariano, Palácio do Grilo, Sanjo, 
Teatro Praga, Vasco Araújo



“As imagens antropomorfizadas que 
veiculam a morte da casa portuguesa 
encontram o seu espelho metafórico nos 
corpos desfeitos na guerra [de África] – 
as mesmas pupilas fundidas, os mesmos 
hálitos de morte, a mesma cessassão 
intranquila de respiração, o mesmo 
esfacelamento físico que visualizamos 
na descrição de um suicídio.”

Margarida Calafate Ribeiro

C A S A  P O R T U G U E S A

“As ruínas da casa portuguesa em Os Cus de Judas e em O Esplendor de Portugal, 
de António Lobo Antunes”. In: Manuela Ribeiro Sanches (org.). 
Portugal não é um país pequeno – contar o “império” na pós-colonialidade. 
Lisboa: Livros Cotovia, 2010.



C A S A  P O R T U G U E S A

4

©
Fi

lip
e 

Fe
rr

ei
ra



C A S A  P O R T U G U E S A

5

©
Fi

lip
e 

Fe
rr

ei
ra

©
Fi

lip
e 

Fe
rr

ei
ra



C A S A  P O R T U G U E S A

6

©
Fi

lip
e 

Fe
rr

ei
ra



C A S A  P O R T U G U E S A

7

O TEATRO - E ESTE TEATRO, 
ESPECIFICAMENTE - É O SÍTIO CERTO 
PARA QUE ESTAS PALAVRAS POSSAM 

SER DITAS
C O N V E R SA  C O M  P E D R O  P E N I M

A casa, o fado e um diário de guerra do teu pai são os alicerces 
em que assenta esta Casa Portuguesa, parece-me. Como é que 
chegas a esta arquitetura?

Pedro Penim (PP): São estruturas sobre as quais me 
interessava falar, pensar e escrever e que queria que o 
espetáculo pudesse trazer para o presente. Primeiro, a ideia 
de família, uma ideia que vem do espetáculo anterior [Pais & 
Filhos, 2021] e que estava longe de estar acabada em termos 
daquilo que eu queria dizer - aliás, continua a estar, mesmo com 
este espetáculo.... há um terceiro capítulo que se antevê [risos] 
-, esta ideia da célula familiar como estrutura fundamental 
da sociedade capitalista em que vivemos, alimentando-a e 
alimentando-se dela, de como a estrutura capitalista depende 
totalmente da sua existência - uma existência com uma série 
de regras e de formatos específicos - e como o discurso sobre 
o desmantelamento da família não é um desmantelamento no 
sentido da aniquilação das famílias tal como as conhecemos 
e amamos, mas um reenquadramento do que essa ideia pode 
ser à luz de uma sociedade mais justa. Não se trata de destruir 
as nossas próprias famílias quando elas são funcionais, 
trata-se de pensar que é nas famílias que acontece a maior 
parte dos abusos e das exclusões e que se iniciam alguns 
dos grandes males da sociedade de hoje em dia. E, como a 
personagem da Carla [Maciel, a Mulher] diz no espetáculo, “em 
vez de dar atenção àqueles que não são abusadores”, prefiro 
escutar os que estão a tentar expressar a sua dor. E esta dor, 
relacionada com os males da família, é uma dor muito audível. 
Felizmente não é o meu caso pessoal, pelo contrário, venho 
de uma situação privilegiada, de grande estabilidade familiar. 
Apesar de o facto biográfico estar presente na construção 
deste espetáculo – o diário de guerra do meu pai - esta não é 
a minha história e não é a história do meu pai. É uma história 
ficcionada que ouve mais a História com H grande do que as 
histórias com H pequeno. Depois há também o fado, que é 
uma das estruturas que define a alma nacional, entre muitas 
aspas. A canção Uma Casa Portuguesa serve de pretexto - 
quase de bode expiatório - para falar diretamente sobre o 
que era um ideal do Estado Novo, de família, de casa e até de 
ânimo português. E de como tudo isto já não nos serve – tal 
como a casa já não nos serve – apesar de ainda sabermos a 
canção de cor. No fundo, [a peça] é uma espécie de partilha 
dessa perplexidade sobre o modo como essas estruturas são, 
ao mesmo tempo, muito atraentes e violentas - como é o caso 
desta canção que fica no ouvido e que as pessoas gostam 

de cantar e que é muito bonita, mas que é ao mesmo tempo 
muito violenta. E as duas coisas podem conviver num mesmo 
modelo. E, obviamente, o fado também existe como metáfora 
da alma nacional, de uma construção que foi muito manchada 
pela ideologia fascista do Estado Novo. Agora há muitos 
projetos [musicais] que tentam afastar-se dessa matriz, mas 
ela é muito pesada, ainda assim. E as Fado Bicha são de facto 
um projeto que tenta ultrapassar essa matriz  e pôr muitas 
armadilhas à sua própria designação - só com o nome Fado 
Bicha já estão bem a dizer em que linhagem é que se querem 
inserir. Finalmente, existe a questão de como a experiência da 
pandemia alterou muito a nossa percepção da casa, de como 
as nossas próprias casas se transformaram, como deixaram 
de ser o oposto do espaço público; a casa sempre conteve 
essa ideia do refúgio ou do espaço privado, um espaço de 
fechamento, um espaço de recolhimento em oposição à rua, em 
oposição ao teatro, onde os temas se discutem e onde há um 
espaço de abertura. Com a pandemia a casa transformou-se no 
mundo, fomos obrigados a convocar o mundo para as nossas 
casas... enfim, não foi um processo que começou propriamente 
na pandemia, mas acho que a pandemia reificou esta ideia 
de casa enquanto fluxo de salas virtuais, de corredores que 
nós convocamos para aquilo que era um espaço privado e 
que de repente passou a ser o espaço também da discussão 
pública, o espaço do encontro com os outros, com pessoas 
desconhecidas até. E de como isso obrigou a explodir a própria 
arquitetura da casa, porque passámos a olhar para ela de 
uma outra forma, fomos obrigados a isso. O Emanuele Coccia, 
um filósofo italiano que escreveu Filosofia da Casa - um livro 
incrível que foi escrito antes da pandemia, mas que serve que 
nem uma luva àquilo que se viveu depois – faz essa reflexão 
sobre a transformação da casa, sobre como é que a casa deixa 
de ser só arquitetura, só estrutura, e passa a ser um espaço 
psíquico, um espaço com uma personalidade – a personalidade 
de quem está lá dentro, mas não só; de todas as ideias que 
lá se encontram, do passado, da memória, mas também dos 
não-humanos que partilham a casa connosco, dos vírus, dos 
pós, dos objetos, de tudo isso que constitui a cosmologia da 
casa. A casa passa a ser um universo e já não só uma espécie 
de retrato do seu dono. E passa a ser um lugar de partilha, de 
contaminação - em todos os sentidos que esta palavra pode ter. 
E depois estas ligações todas começaram a fazer sentido para 
esta história que quero contar nesta peça, como muitas vezes 
acontece nos meus projetos: há um investimento de sentido em 
assuntos que me preocupam e passam a ser essas as minhas 
vontades de comunicar. E pareceu-me que tudo se conjugava 

©
Fi

lip
e 

Fe
rr

ei
ra



C A S A  P O R T U G U E S A

8

nesta ideia e neste título - Casa Portuguesa - que inclui não só 
a ideia de família que vem desse documento do meu pai, como 
a ideia de casa do Emanuele Coccia, como a ideia do fado e da 
tradição. E, ao mesmo tempo, a minha presença nesta casa do 
teatro português - e como isso foi definitivo para que esta ideia 
se formasse.

A tua nomeação como diretor artístico do Teatro Nacional?

PP: Sim, esta ideia só se forma quando eu venho para aqui, 
não antes. Antes este projeto não existia. Na verdade, começa 
a construir-se a partir do primeiro dia em que eu aqui estive 
como futuro diretor. Quis apresentar-me e dizer não só ao 
que vinha, mas também quem eu era; achei importante fazer 
a minha declaração de intenções, dizer que faço parte da 
comunidade LGBT, que tenho muito orgulho nisso e que vou 
trazer para aqui algumas das teorias que fazem parte da teoria 
Queer e que creio serem importantes. E essas declarações 
causaram, nalguns casos, uma reação bastante adversa... 
As caixas de comentários das minhas várias redes sociais 
encheram-se de comentários desagradáveis, às vezes bastante 
violentos, todos vindos de homens heterossexuais,  que me 
questionavam sobre o que é que eu vinha fazer para esta casa 
e que raio de ideias eram estas que eu queria trazer para aqui. 
E foi aí que esta Casa Portuguesa começou a construir-se. 
Eu faço um teatro que, de alguma maneira, é sempre muito 
reativo ao que me rodeia, no sentido de como é que estes 
acontecimentos se universalizam e passam a tocar em pontos 
que me parecem relevantes. E, portanto, há uma combustão de 
temas, mas também desta presença e do facto de o espetáculo 
estrear aqui na Sala Garrett.

Não é por acaso que, no início da peça, o Sandro Feliciano [o 
Rapaz] questiona o lugar onde estamos, questiona o décor...

PP: ... questiona o edifício do teatro, no fundo. O texto inicial 
do Sandro, quando ele entra no cenário da casa, é um indício da 
experiência de entrar num sítio que não conhecemos bem e que 
passa, de alguma forma, a ser a nossa casa. E que é também 
parecido com a minha experiência de estar aqui: as primeiras 
vezes que entrei nesta casa e não sabia muito bem onde me 
sentar, não sabia a que parede me podia encostar, no fundo 
um desconforto na relação sensorial com o espaço... O Coccia 
também fala da ideia do encontro, do encontro com a casa, a 
promessa da felicidade que está presente quando encontras 
uma casa pela primeira vez, quando começas a imaginar o que 
lá vais viver, as histórias que vão acontecer, que objetos vais 
lá colocar, como é que a vais decorar... Há aqui também uma 
espécie de alegoria sobre a própria ideia de programação, 
porque a casa é um invólucro e depois é preciso enchê-la com 
a tua alma, com as tuas ideias, mas também com as ideias que 
não partilhas e que achas que têm aqui lugar – a questão da 
missão pública deste teatro, por exemplo, é uma discussão que 
eu tenho muitas vezes comigo mesmo. Tudo isso está também 
neste espetáculo, são várias as camadas.

Esta casa está cheia de estratos, sedimentos, fantasmas, 
espectros, e essa presença leva-nos para a questão de tudo 
o que não está visível, mas está lá - é esse o princípio da 
descolonização do pensamento, é preciso ver, dizer. E esse é 
também o movimento desta peça.

PP: Sim, das histórias por contar que fazem parte da 

História do nosso país. Por exemplo, tudo o que diz respeito 
a massacres cometidos em África, uma parte da história que 
a nossa História apagou, de alguma maneira, e que agora se 
começa a reviver - António Costa, muito recentemente,  pediu 
desculpa pelo massacre de Wiriamu, um dos acontecimentos 
que a personagem do Sandro Feliciano invoca no espetáculo. 
O LA Times publicou, não há muito tempo, um artigo que diz 
que “para os portugueses estes acontecimentos não são factos, 
são novidades”. Como se nós, pela primeira vez, estivéssemos 
a ouvir falar neles e a pensar  - ‘isto aconteceu?!’ É a história 
do indizível, do que não se disse e que agora é preciso dizer. 
E eu acho que o teatro - e este teatro, especificamente - é o 
sítio certo para que estas palavras possam ser ditas, por mais 
desconforto que elas possam causar. Porque, obviamente, nos 
estão a devolver o problema: nós que somos portugueses em 
2022, beneficiamos de alguma forma de todos as atrocidades 
que fomos cometendo como país, ao longo da nossa história, e 
também por conta disso temos hoje uma vida confortável. Mas, 
ao mesmo tempo, a ideia dos espectros está também muito 
ligada à forma como esta casa [o Teatro Nacional D. Maria II]
funciona, porque é uma casa de memórias, de muitas histórias 
que foram sendo construídas geração após geração por 
autores, atores, encenadores e que ecoam neste espaço. 
Mas que foi também o espaço do Palácio da Inquisição, onde 
aconteceram grandes desumanidades. E esses ecos, de alguma 
forma, estão presentes em tudo o que aqui está. Quando 
o Sandro afirma [na peça] – “Corta com essa tirania do olhar!” – 
fala disso mesmo: não ver só aquilo que está imediatamente 
à frente dos teus olhos, perceber que há muito mais para além 
disso. E por aí se vai parar também à questão da identidade de 
género. A presença das Fado Bicha obviamente traz também 
esse tema. Interessava-me a queerização da própria peça, havia 
uma necessidade de pisar esse terreno, mas também a questão 
da definição da palavra “homem” e do que ela significa.

O que é que masculinidade quer dizer hoje?

PP: Sim. Para mim é uma questão pessoal, tenho dificuldade 
em afirmar que sou um homem - e a razão é sobretudo 
histórica, porque traz uma herança pesadíssima que eu não 
quero colada à minha pele. Então, isso pressupõe também um 
processo de recusa de algumas palavras, de algumas heranças, 
de algumas ideias. 

Aqui a personagem do Homem [interpretada por João Lagarto] 
já não é o exemplar puro do marialva, do macho alfa, ele próprio 
já é um homem atravessado por questões e perplexidades. Mas 
a peça lança também interrogações sobre a lógica polarizadora 
e binária com que estas questões vão sendo pensadas, 
investigadas, refletidas. E portanto, parece-me, o que se propõe 
nesta desconstrução é também uma nova forma de relação, 
mais do que oposição.

PP: Sim. É quase um movimento perpétuo da nossa própria 
civilização, o palimpsesto, as várias camadas sobre outras 
camadas, que de alguma forma vão afundando o que vai ficando 
para trás, a ideia de substituição, de ideias que se substituem 
umas às outras, sempre com a esperança de que as que vêm 
a seguir possam ser melhores - nem sempre acontece!... A 
polarização é um beco sem saída, porque sabes que se não 
votas em A terás necessariamente de votar em B para que A 
possa perder. E isso pressupõe que, para impor uma sociedade 
mais justa, há elementos - que muitas vezes são elementos aos 
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quais somos muito próximos - que é necessário destruir. E é 
essa ideia da destruição de moldes e modelos que nos custa, 
muito. Porque estamos muito habituados a eles, porque muitas 
vezes eles são sinónimos de pessoas que amamos, de pessoas 
que aprendemos a respeitar, de ideias que de alguma forma 
aprendemos a ver como indestrutíveis e que muitas vezes 
revertemos para uma espécie de ideia de identidade - e até 
de identidade nacional. E porque se destruo toda a história 
então estou a destruir as minhas referências. Mas ao mesmo 
tempo, há também essa necessidade do desaparecimento do 
que já não nos serve, para que alguma coisa boa possa surgir. 
Há, portanto, um momento de escolha que é uma espécie de 
precipício: por um lado queres atirar-te, por outro custa muito 
destruir. A peça não dá nenhuma resposta e se calhar pode ser 
desconstrutiva nesse sentido, apesar de nem sequer me sentir 
confortável com a palavra ...

Talvez recontextualizar seja mais exato...

PP:... ou redistribuir, porque também não se está a inventar 
nada. Em termos dos movimentos feministas são ideias que 
têm uma herança longínqua e que agora, com os movimentos 
pós-coloniais ou os movimentos queer adquirem uma outra 
visão, mas são ideias que já cá andam há décadas, algumas 
desde Marx e outras até antes disso... Acho que são mais 
redistribuições do que propriamente desconstrução, no 
sentido da hiper análise. Às vezes é mesmo só uma reação 
quase epidérmica a uma ideia que parece que já não faz 
sentido. Ou então encontrar outra perspectiva, como 
acontece no caso da circlusão, essa palavra inventada pela 
Bini Adamczak que no fundo é só um outro olhar, um olhar 
transgressivo, um olhar político, um olhar que parte da 
sexualidade mas que se universaliza para uma outra maneira 
de ver o mundo e que vai parar também à ideia das histórias 
que não fazem parte da História. E este movimento pode 
mudar também as relações de afetividade, as relações de poder 
entre as pessoas, torna-las menos “masculinas” - no sentido da 
brutalidade, no sentido da opressão.

E, nesse sentido, também é muito interessante que na 
santíssima trindade desta peça [o Homem, a Mulher, o Rapaz] 
a personagem do homem permaneça enquanto as outras se vão 
transformando.

PP: Sim, é sobretudo irónico... a centralidade do homem 
mantém-se durante toda a peça, o homem nunca desaparece. 
E isso vem de Kafka e da sua Carta ao Pai - que é violentíssima 
e tem mais de 100 anos. Ele escreve: “tu és o objeto principal da 
minha escrita, tu és o objeto de minha atenção, tu és o objeto 
que permite que eu possa escrever e que eu possa falar.” E isso 
eu fiz também com este pai, noutro quadrante. Há essa ideia 
da centralidade do homem, e essa é a ironia: ele está aqui para 
ser destruído e para ser morto, mas ele continua a ser o ponto 
fulcral da atenção, o eixo. E eu preciso ainda de falar sobre isto. 
Ainda estamos num tempo em que eu preciso que esta figura 
seja central nesta história. 

E tu próprio estás prestes a ser pai. Esse reflexo da tua biografia, 
fundamental em Pais & Filhos, também está aqui.

PP: Sim, e ainda há muito pano para mangas para outras 
peças [risos]. Porque é um processo transformativo, portanto 
também aí há um lado de dúvida - que já estava no Pais & 

Filhos. Aqui está no fim da cena da Carta ao Pai, quando a 
personagem do Sandro diz que quer ser diretor de um teatro 
e o pai responde – “ah vês, até tu queres ser um paizinho para 
os outros!” Na verdade, esta posição de direção do teatro tem 
muito dessa figura paterna, e até paternalista, imputada à 
pessoa que exerce esta função. E isso eu recuso liminarmente. 
Reflito muito e faço um grande esforço para não me tornar 
nessa figura. No fim a personagem do Sandro responde: 
“ninguém precisa de um pai!” E eu acho que é a frase que 
vai fazer a ponte para a terceira peça desta reflexão sobre a 
família, essa questão se, de facto, precisamos de Pai ou não.

As Fado Bicha dão voz aos estratos todos em questão, 
o trabalho sobre Uma Casa Portuguesa tanto nos faz ouvir a 
canção com que crescemos como as ressonâncias novas que ela 
vai adquirindo ali, as várias histórias dentro daquela história. 
Aliás, a cena inicial é quase um pré-aviso em relação ao que se 
vai passar ali.

PP: Sim, a canção serve não só de título ao espetáculo, como 
vai servindo de inspiração. E a cena inicial acaba por distribuir 
o jogo, mediante essa ideia de relação com a matriz. E essa 
matriz pode ser a tradição musical do fado, mas pode ser 
também a matriz familiar, pode ser a figura do pai, pode 
ser a história de Portugal, pode ser a maneira como se olha 
para a nossa democracia. Sempre com uma visão crítica. O 
trabalho das Fado Bicha é, sobretudo, essa atualização dessas 
temáticas, essa transposição para o presente daquilo que soa 
familiar, mas que depois, de alguma forma, é transformado. O 
espetáculo também reflete essa atitude. Desde o início quis que 
esta fosse uma peça com um cenário tradicional de uma casa, 
porque dá ao espectador o conforto necessário para depois 
permitir pensar. Mas a casa está em ruínas, claro. Também 
acontece com o fado: ouves aqueles acordes e imediatamente 
estás em casa, há um reconhecimento. Mas depois estica-se a 
corda para um sítio onde esse consolo deixa de ser confortável 
e passa a ser um isco para trazer os espetadores para outras 
questões.

E nesse movimento há um retirar da aura, um trazer para o 
presente e também uma humanização.

PP: Sim, porque há um lado, que faz parte também da história 
de Portugal, que é a ideia do sagrado, do intocável, do imutável, 
como ideia que nos define, como pilar da nossa identidade. Ou 
seja, toda uma série de conceitos que passam, obviamente, 
também muito pela família - a Sagrada Família. Tocar nesses 
pontos, abanar as estruturas leva-nos a um ponto sem 
retorno. Para mim, já há muito que passamos esse ponto sem 
retorno. Isso acontece também com o fado, e com as chamadas 
‘traições’ ao modelo tradicional. Ora não é traição aquilo que 
as Fado Bicha fazem ao fado. Pelo contrário, é uma criação 
sobre um molde reconhecível e que as pessoas gostam muito, 
mas que não precisa de ser opressivo, pode ser uma expressão 
plural, aberta, que traz ideias novas e que idealmente inclui, 
que não exclui.

Mexer na História no presente.

PP: No presente, e não à luz de civilizações e formas de 
pensamento passadas que neste momento já não nos servem. 
E o movimento é esse: como é que as casas, as famílias,
 as pessoas, os pensamentos e as ideologias, e muitas vezes 
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a música, como é que assumimos que já não nos servem 
na sua forma conservadora? Este teatro, por exemplo, é 
belíssimo e importantíssimo e eu não vou destruí-lo só porque 
aparentemente ele não me serve, obviamente. Não vou destruí-
lo, mas vou construir mecanismos que permitam que ele se 
possa abrir ainda mais, pintar uma parede, abrir uma porta...

O Vhils já andou a trabalhar nas paredes...

PP: [risos]... Por isso é que eu digo que esse movimento já 
começou há imenso tempo. São formas de tornar os espaços 
menos elitistas também, de forma a que [o teatro] possa ser 
mais aberto para todas as pessoas que aqui quiserem vir.

O movimento vem de longe e a própria mistura de 
temporalidades nesta peça remete-nos para a atemporal e 
eterna presença destes conceitos e destas questões...

PP: ... que são maiores do que nós. Há um mecanismo 
dramatúrgico na peça: a história de um ex-soldado das guerras 
em África que, próximo do fim da sua vida, está a convocar 
os seus traumas, as suas vivências desse tempo, os seus 
fantasmas, sujeitando-se a uma espécie de julgamento final. 
Aí a peça plasma a estrutura do Don Giovanni, de Mozart / 
Da Ponte, esse proto-marialva que no fim se vê confrontado 
com a estátua do Comendador que vem para lhe dar um 
aperto de mão, para matá-lo. Na Casa Portuguesa faz-se uma 
piscadela de olho a essa mitologia. Narrativamente a peça 
também se serve das memórias de muitos dos soldados, 
histórias muito presentes na literatura portuguesa dos 
últimos 50 anos, na cinematografia e no teatro também - mais 
no teatro documental do que num teatro narrativo - por isso 
também me interessava que a peça fosse mais narrativa. Essas 
personalidades, os antigos combatentes, estão vivas, não são 
uma memória distante, - o meu pai é uma pessoa que está viva 
e funcional na nossa sociedade - mas nós criamos uma barreira 
[em relação a essas memórias] para nos permitir sobreviver, 
porque o horror é tão grande que seria difícil estar a ruminar 
permanentemente sobre aquilo que aconteceu. Em vez disso, 
permitimo-nos pôr um véu sobre o assunto e fingir que nada 
daquilo aconteceu. 

Vivemos com essa impossibilidade de as coisas serem 
discutidas, trazidas para a mesa como o “genocídiozinho à 
portuguesa” da peça.

PP: Elas foram sendo trazidas, lá está, pela arte, pela literatura. 
Quer dizer que há muito que se está a fazer um caminho no 
sentido de trazer para a luz do dia esses temas. Eles não 
deixam de ser desconfortáveis, nunca se chegará a esse ponto. 
Mas é importante que se fale do assunto e que ele não seja 
apagado. E ao mesmo tempo, nas nossas casas, continuamos 
a conviver com essas memórias, elas existem na mesma. A arca 
que está aqui em cena, igual à que existia na casa dos meus pais 
e que milhares de pessoas têm ou tiveram nas suas casas, as 
estátuas de artesanato africano, as fotografias, as cartas… são 
objetos muitas vezes invisíveis, mas que estão a berrar - eles 
não gritam, eles berram! E quanto mais nós fingimos que eles 
não existem, mais a História bate à nossa porta, cada vez mais 
insistentemente. E quanto mais depressa abrimos 
a porta para que ela entre e nos confronte, mais saudável será 
a nossa relação com este passado que é tudo menos glorioso. 

E é muito importante não te excluíres da discussão, só porque 
não viveste aquele período, só porque não tens culpa direta. 
As estruturas estão aqui, nós estamos a viver por cima delas, 
somos herdeiros dessa História. E por isso acho que há 
também um lado de culpa e da proximidade com essa culpa, 
mas também de vergonha.

O filtro queer que invade a cena e outras decisões poéticas e 
políticas são, como a música, uma maneira de fazer circular 
coisas à partida opostas também do ponto de vista formal?

PP: Quando as peças são muito politizadas, quando há 
muito para dizer, como é o caso desta, acho que há uma 
necessidade de fazer o público descansar um bocadinho 
dos temas de conversa, para que eles não apareçam numa 
espécie de catadupa desgastante. Então, do ponto de vista da 
formalização da peça, da maneira como ela está escrita e como 
está encenada, há sempre essa preocupação em encontrar 
momentos que possam parecer de pausa, mas que ainda assim 
possam trazer uma outra camada sobre aquilo que se está a 
ouvir. E a música tem esse poder também, não só te liberta, 
como pode ainda dar um outro ângulo, inesperado. Tenho essa 
necessidade da experiência estética poder, de vez em quando, 
irromper, na discussão pura e dura. A conversa quando é 
pesada é pesada e não há que disfarçar, mas é bom, às vezes, 
encontrar outros formatos, muitas vezes recorrendo ao humor, 
para que as palavras possam ecoar de formas distintas.

CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO A 9 DE 
SETEMBRO DE 2022
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