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“Continuamos sós mas menos desamparadas”
Tendo como ponto de partida as cinco cartas de amor atribuídas à freira seiscentista
Mariana Alcoforado, o livro Novas Cartas Portuguesas [NCP], de Maria Isabel
Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, é composto por textos
de natureza muito diversa, da epístola à prosa, do diálogo ao fragmento – uma
intertextualidade que não se limita a nenhuma leitura unilateral. Quisemos recuperar
essa formalidade fazendo uma selecção de textos que procurámos transpor para
a natureza também heterogénea das cenas de Ainda Marianas. Seria possível
construir muitos espectáculos a partir de NCP, e a inesgotabilidade é, sem dúvida,
uma das características mais fascinantes do livro.
Mas o que está escrito em NCP não pode ser dissociado do tempo e do
modo como surgiu; o que se pretende com o espectáculo é também a convergência
da complexidade literária de NCP com a sua inscrição histórica. Procurámos
compreender o livro na sua dimensão extra-publicação, em particular o mediatismo
internacional adensado pelo julgamento a que foram sujeitas as três Autoras –
e em 1973 apelidado como a primeira causa feminista internacional, tendo existido
manifestações de apoio às Autoras em diversos países. A dramaturgia deste
espectáculo é, também por isso, fruto de um intenso trabalho de mais de dois anos
de investigação, com a consulta de diversas fontes arquivísticas e documentais,
com destaque para o processo judicial.
Ainda Marianas é um título inspirado por uma crónica de São José Almeida
para o jornal Público, em 2010, intitulada “Continuam a querer-nos Marianas”, onde a
autora condenava a perpetuação do ideal patriarcal burguês. Partindo daí, tomamos
o título deste espectáculo como a recusa do mito da mulher enclausurada, frágil e
sofrida que espera em vão o regresso do seu amado. Este foi, de resto, o mote para as
Autoras escreverem NCP, apropriando-se da figura de Mariana Alcoforado através
da consequente decomposição, recriação e invenção de muitas Marianas. O advérbio
“Ainda” tem aqui um sentido de recuperação, um regresso ao exercício posto em
prática pelas três Autoras em volta da multiplicidade e diversidade das experiências
femininas: merece a pena voltar a Mariana, às Marianas, vozes das muitas mulheres
que as actrizes convocam em palco, e que ecoam hoje, cinquenta anos depois da
publicação de NCP. Mariana Alcoforado foi símbolo inicial da empresa das Três
Marias e é agora também - ainda - deste espectáculo.
O nosso especial agradecimento a Maria Teresa Horta, fundamental ao
longo de todo este processo, que nos recebeu em sua casa dando-nos o privilégio
de ouvirmos na primeira pessoa o seu testemunho sobre a feitura do livro NCP e o
processo judicial em que esteve envolvida. Igual agradecimento é devido a Cristóvão
Pereira e João Sedas Nunes, respectivamente filhos de Maria Isabel Barreno e Maria
Velho da Costa. A todos, o nosso muito obrigada por confiarem neste espectáculo.
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NÃO SÓ PARA SABER O QUE FOI,
MAS O QUE CONTINUA A SER
CONVERSA COM CATARINA RÔLO
SALGUEIRO E LEONOR BUESCU
descoberta perceber, ao longo deste processo de construção
do espetáculo, a dimensão do livro e dos textos que estão lá
escritos, para além da dimensão mediática posterior
à publicação.

Gostava de começar pela urgência de levar à cena as Novas
Cartas Portuguesas [NCP] 50 anos depois da sua edição, algo
inédito e que resgata a obra da relativa invisibilidade a que ela
tem sido relegada. Tem sido inspiração – estou a lembrar-me
do espetáculo As Três Sozinhas*– mas confrontarmos o seu
impacto em 1972-73 e o desconhecimento que envolve a obra
hoje é um exercício que traz muitas perplexidades.

Falaram em geração. Na minha geração, que é anterior à vossa,
sabíamos bem das Três Marias e do impacto desse livro, mas
duvido que o tivéssemos lido na sua verdadeira dimensão,
mesmo quem sempre esteve muito comprometido com os
movimentos feministas. Houve sempre uma relação ambivalente
com esse livro. Mas gostava de perceber se no vosso longo
trabalho com esta matéria foram encontrando razões para
esta obscuridade que cobriu as NCP.

Catarina Rôlo Salgueiro (CRS): Posso começar eu e depois
a Leonor pega quando quiser. E também nos completamos,
porque estamos nisto juntas desde o início. Para mim, a
urgência de trazer este livro a cena prendeu-se, em primeiro
lugar e precisamente, com a minha própria perplexidade de
só ter conhecido as Novas Cartas Portuguesas tardiamente.
A primeira vez que o livro me despertou curiosidade e que eu
tive noção da dimensão da obra, e também do julgamento, foi
há cerca de cinco anos, quando vi um filme da Leonor Noivo
que se chama Outras Cartas ou o amor inventado. E achei
muito estranho nunca ter ouvido falar do livro ao longo de
toda a minha formação, não só enquanto atriz, mas enquanto
estudante, enquanto pessoa. E digo isto não só do ponto de
vista temático, mas também do ponto de vista literário, falo
também da novidade literária que o livro propõe e que o livro
foi. É um pouco surreal como é que 50 anos passados ainda
exista muita gente, sobretudo da nossa geração, da minha e
da Leonor, que nunca leu o livro, ou sequer saiba quem foram
as Três Marias. Se calhar até conhecem a obra das autoras
isoladamente, ou conhecem uma e outras não, mas muita gente
nunca ouviu falar das NCP. Portanto, para mim, esse foi um
dos grandes motivos para fazer este espetáculo.

LB: Por onde começar? Acho que é bem vista essa questão
do esquecimento do livro, mas ao mesmo tempo acho que há
uma tentativa de recuperação da obra nos anos mais recentes,
parece-me que ela ficou relegada com o carimbo, entre aspas,
de ser um livro feminista — no que isso tem de impactante, mas
no que também pode ter de pejorativo, no sentido de redutor.
Depois do 25 de Abril passou a ser apelidado como uma obra
pontual, temporária, que foi mediática na altura, mas que não
tinha um propósito para além disso, para além dessa parte
mediática. E nós também quisemos recuperar essa questão
da qualidade artística, da qualidade literária que é inegável
no livro, e não só a parte obviamente política, com o processo
do julgamento das três autoras. A qualidade e as temáticas
abordadas no livro são infinitas! Na residência em Montemoro-Novo [O Espaço do Tempo] onde começámos mesmo a
mergulhar na feitura da dramaturgia, eu e a Catarina fizemos
uma espécie de mapa de temas que nos interessavam abordar,
uma seleção que não deixa de ser pessoal, apesar de conjunta,
e ficámos com essa consciência de que não é apenas um livro —
manifesto, que é muito para além disso. Em primeiro lugar foi
uma troca entre três autoras que juraram não revelar a autoria
dos textos e que partiram de uma figura do passado, uma freira
do século XVII, para refletirem em conjunto sobre a condição
da mulher portuguesa — ou da mulher —, mas o livro ganha
uma dimensão muito maior. E também foi nossa intenção
trazê-la à cena através das palavras das autoras.

Leonor Buescu (LB): Lembro-me de, durante as nossas
investigações para a dramaturgia do espetáculo [nos
arquivos da Justiça], nos entregarem o processo das três
autoras e do comentário ser: “Três Marias? Eram assim
umas senhoras muito para a frente, não eram?” Ou seja,
da dimensão do julgamento ser talvez a faceta mais conhecida
do grande público em relação ao livro. E quanto a mim falo,
que conhecia as autoras, o título do livro, mas nunca o tinha
lido, e tinha vagamente a ideia de um julgamento. E depois,
numa das reuniões d’Os Possessos sobre criações futuras,
a Catarina propôs lermos as NCP e perceber se era possível
fazer algo que nos interessasse, a partir do livro. E foi uma
descoberta conjunta, desde o início. E foi também uma

CRS: Ainda em relação a essa questão do esquecimento da
obra, eu acho que uma obra não é esquecida por acaso ou de
forma inocente. Apesar de tudo, e por isso é que eu falo tanto
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Como é que foi a vossa relação com essas duas enormes
mulheres, a Ana Luísa Amaral e a Maria Teresa Horta? Durou
o processo todo ou foi uma ligação pontual, no início?

desta questão da escolaridade e dos programas de leitura,
dos livros obrigatórios que nós lemos [na escola], como é que
em História de Portugal, por exemplo, se fala tanto de obras
e autores censurados e nunca se fala sobre este livro, sobre
o processo ou sequer o julgamento? Porque é que, por exemplo,
não se encontram excertos das NCP nos livros de Português?
Numa outra entrevista, que também faz parte do espetáculo,
as autoras referem o facto de a linguagem ser por vezes
rebuscada, ou muito erudita, como possível causa dessa falta
de interesse em pegar no livro, mas dizem também que isso era
fruto da grande falta de instrução que havia na altura em que o
livro foi escrito. Ora esse não é o caso, hoje em dia. Hoje temos
uma população que está muito apta e capaz de, se quiser,
chegar até ao livro.

LB: Com a Ana Luísa Amaral foi uma questão mais pontual
para, no fundo, anunciarmos que estávamos neste processo
de preparar o espetáculo e para lhe dizer que o estudo dela e
a edição que preparou das NCP — e que tem uma introdução
muito interessante que põe a obra no seu tempo — era a nossa
base de trabalho. Com a Maria Teresa Horta sim, temos uma
relação que dura desde 2019. As primeiras conversas foram
no sentido de procurar perceber se era viável este espetáculo,
sem saber ainda como o íamos fazer, no fundo para expor esta
nossa vontade e perceber com ela se era uma possibilidade.
E desde aí, mesmo com a pandemia, mantivemos sempre um
contacto regular. Fizemos uma pré-seleção de textos, uns 70 a
80 que escolhemos dos cento e tal das NCP e lhe mostramos, e
a partir daí começámos a fazer, a experimentar possibilidades
e a perceber com ela também esse compromisso de não
escrever, de não inventar mais textos. No fundo, essa foi uma
questão muito relevante para pensarmos este espetáculo.
Estabelecemos um contato de alguma intimidade e de
proximidade, sim, e continuamos a conversar com ela
todas as semanas. E agora a Maria Teresa quer conhecer
a bebé da Catarina...

Além dessa observação ser feita pelo homem que as
entrevistava e elas sublinharem que eram sempre os homens
que comentavam que o livro era chato e enigmático, enfim.
E são perguntas a fazer, todas essas. Mas gostava de voltar ao
modo como decidiram entrar nesta obra, construída com uma
pluralidade de registos bastante inédita. Que intenções vos
guiam?
LB: Na verdade, à medida que fomos descobrindo o livro em
conjunto, também estabelecemos desde logo um contato com
a Maria Teresa Horta que, no fundo, foi fundamental para
podermos levar isto a cena, juntamente com os herdeiros
[de Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa]. E tivemos
de partir de um pressuposto de compromisso com ela: não
misturarmos textos escritos por nós com as Novas Cartas
Portuguesas. Logo à partida é um limite, mas também é um
caminho, um caminho de possibilidade. E portanto, essa foi
uma determinação óbvia no nosso caminho desta dramaturgia.
Então, não podendo escrever nada inventado por nós,
decidimos mesmo pegar no livro e percebê-lo na sua dimensão
histórica, na época, também recorrendo a entrevistas com as
autoras. E fizemos uma manta de retalhos cosida com as NCP
e a documentação do processo do julgamento, sobretudo,
mas também com essas leituras suplementares de entrevistas
com elas. E esse caminho foi, no fundo, iniciado com este
compromisso com a Maria Teresa Horta.

Soube recentemente que o livro demorou nove meses a ser
escrito, o tempo de gestação de uma criança e que, entretanto,
há uma criança – a Alice, filha da Catarina — que veio ao mundo
durante a gestação deste espetáculo que nasce desse. Há
teceduras extraordinárias, não é? E, voltando ao processo, diria
que tal como o espetáculo volta a dar visibilidade a esta obra,
parece-me que a dramaturgia e a encenação fazem esse mesmo
movimento de clarificação, não só contextualizando aqueles
materiais na sua história, no seu tempo — e com informação
nova que vocês foram investigar aos arquivos da Justiça —, mas
também lançando luz sobre o modo de criação das autoras que
é espelhado no jogo entre as atrizes. Tal como no livro não há
uma autora para cada texto, também no espetáculo não há uma
Maria para cada apelido, nem há uma carta para cada voz, e o
espetáculo mistura material ficcional com material documental.
CRS: Sim, foi tudo intencional (risos). A questão do anonimato,
da falta de autoria, de não saber quem é que assina cada carta
é uma parte do livro que é bastante deslumbrante. E também
o facto de até hoje cumprirem à risca a promessa de não revelar
quem é que escreveu o quê, sendo que depois do 25 de Abril
provavelmente não havia essa necessidade já... E nós quisemos
também manter isso no texto, até porque não sabemos quem
é que escreveu o quê e não nos interessava atribuir autorias.
A partir do momento em que decidimos criar esta dramaturgia
e este espetáculo em conjunto, sabíamos à partida que nos
estávamos a propor a uma coisa que não sabíamos muito bem
o que ia sair dali, tal como as três autoras dizem sobre o livro.
E chamam-lhe a coisa, a coisa. Criar em conjunto é sempre
um desconhecido, não é? Nós não fazíamos ideia se iríamos
concordar no caminho a seguir do espetáculo, na seleção das
cartas, nos temas, portanto, também esse foi um processo
bastante longo e de descoberta. E de alguma forma um
bocadinho semelhante [ao das três autoras]. Éramos também
mulheres a tentar desenhar este espetáculo e também nos
encontrávamos regularmente para trocar possibilidades
de cenas. E apesar de não termos escrito nada original, houve
um grande trabalho de coser, não só o livro, como o processo

CRS: Sim, e em relação às cartas que efetivamente entram no
espetáculo — o livro é muito grande e, portanto, nunca poderia
estar todo no espetáculo, a não ser que fizéssemos uma leitura
encenada, e não era essa a proposta — a escolha das cartas teve
a ver com um gosto muito pessoal, quer meu, quer da Leonor,
e depois também em processo de trabalho. Já começados
os ensaios ainda houve espaço para, com as atrizes, com a
equipa, discutirmos as cartas essenciais para cada pessoa. E
chegámos a falar também com a [poeta] Ana Luísa Amaral que
é a responsável pela edição que hoje lemos [D.Quixote, 2010]
e ela própria nos disse algumas das suas [cartas] essenciais.
Algumas correspondiam à nossa seleção, outras nem por isso.
Era possível fazer vários espetáculos a partir das Novas Cartas
Portuguesas. O caminho que nós traçámos teve a ver também
com a preocupação de estarmos a fazer um espetáculo de
teatro e de [na sua duração] poder haver uma progressão
das cartas e do julgamento, das acusações e daquilo que as
testemunhas de defesa disseram sobre o livro. Portanto, houve
essa preocupação em coser o livro com o processo.
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uma espécie de conta-me como foi. E, no final, achámos que
era um bom equilíbrio não ser tudo explicado, mas ao mesmo
tempo também não ser tudo fechado, ou seja, a ação acontecer
apenas entre as atrizes e ignorar-se o público, porque muito
do material que decidimos incluir partiu de entrevistas que as
autoras deram e que, por isso, parte também de uma vontade
de clarificar um bocadinho esta coisa mais obscura que
envolveu a obra, essa coisa de ‘é impossível o acesso’, ‘é muito
complicado’, ‘elas estavam a escrever para intelectuais’. Na
verdade, não. O livro é muita coisa e elas tanto foram capazes
de escrever numa linguagem cotidiana como, ao mesmo tempo,
escreveram numa linguagem muito erudita e belíssima. E,
portanto, esse equilíbrio nós fomos tentando fazê-lo ao longo
do espetáculo. E também focando não só o julgamento e as
cartas, mas também a relação entre as autoras. Ainda por cima
uma delas ainda está viva e tivemos a sorte de falar com ela e
de nos ter contado muitas coisas às quais nós não teríamos
acesso se não tivéssemos conversado com ela e estado em
casa dela. Essa gestão foi uma das coisas que nos interessou
e que nós, desde o início, no processo de ensaios, tentámos
que as atrizes construíssem também entre elas. Duas delas já
se conheciam, outra não, mas o caminho do espetáculo e dos
ensaios também foi sendo esse: como é que nós construímos
estas relações de pessoas reais? Não são inventadas, não são
personagens, estas pessoas existiram, existem, e portanto o
espetáculo também tem esse lado mais humano.

do julgamento. Em relação ao julgamento, especificamente —
e esse era um compromisso também, de também aí não
inventar nada —, trabalhámos sobre transcrições, mas ao
mesmo tempo, como é um espetáculo de teatro, tivemos de
criar cenas com aquelas transcrições que muitas vezes eram
autênticos blocos de texto, monólogos praticamente!
E o tratamento desse material, feito por mim e pela Leonor,
era depois posto à discussão, e foi assim até ao final, até
fecharmos o guião, feito em processo de ensaios. Portanto,
desse ponto de vista também foi muito interessante. E dentro
da companhia [Os Possessos] já tinha acontecido assim um
processo de escrita coletivo e de encenação colectiva também,
com o espectáculo A Bolha [2019].
Sim, essa vossa decisão de trabalharem em conjunto espelha
o modo de fazer do livro e, ao mesmo tempo, a vossa prática
teatral enquanto membros do coletivo Os Possessos.
CRS: Sim, na companhia toda a gente faz tudo. Seria bom que
assim não fosse! Seria bom termos orçamentos diferentes para
distribuir melhor as funções (risos).
LB: Para umas coisas é chato, mas para outras é muito
desafiante. Nós começamos a pensar este espetáculo — aliás,
muito antes de saber que ia ser um espetáculo! —, começando
a ler em conjunto esta obra que não conhecíamos. E partimos
daí, de uma vontade comum. E o Leonardo Garibaldi
[produtor de Ainda Marianas] já encenou, a Isabel Costa e o
João Pedro Mamede também, temos procurado fazer uma
rotatividade saudável dentro dos próprios Possessos. Mas,
voltando à questão, além da autoria conjunta na encenação e
na dramaturgia, eu também acho que há outra componente
relevante em paralelo com o livro e a heterogeneidade dos
seus textos, que é a heterogeneidade das cenas que compõem
o espetáculo. Há cenas de encenação quase de uma história,
como também há questões documentais, de factos, de
testemunhos. E este nosso pensamento conjunto acabou por
resultar também nesse sentido, porque temos sensibilidades
diferentes e, apesar de sermos concordantes em muitas coisas,
temos questões também diferentes em relação ao como é que
nos interessa demonstrar aquilo que estamos a pensar no
processo do espetáculo. E uma das questões importantes para
nós, era de que modo é que podemos construir um espetáculo
que, não sendo didático, tivesse um sentido de exposição,
de como é que as coisas se processaram. Ter um arco que
explicasse as motivações, o como é que aconteceu esta escrita
a três, o que é que aconteceu depois da publicação e o que é
que aconteceu também depois do 25 de Abril. Portanto, no
fundo tivemos essas preocupações de pensar o livro na préescrita, durante a escrita e após a publicação. Esse esquema
foi importante para nós. Perceber o que é que, se nós não
soubéssemos nada sobre o assunto, era importante deixar
no espetáculo de uma maneira que não fosse infantilizante.
Chegar a esse acordo, a esse compromisso.

LB: É fundamental para um grupo de trabalho ter a
sensibilidade para criar essa dinâmica de jogo entre
intérpretes. E eu acho que também é fundamental para
o público perceber essa relação de amizade entre as Três
Marias, ou seja, que esse à-vontade interno entre as três
atrizes espelhe isso de alguma maneira. Este grupo com o qual
estamos a trabalhar criou uma ambiência muito interessante
e também nos ajudou muitíssimo a perceber algumas questões
da própria dramaturgia que tínhamos pensado inicialmente
as duas e que foram postas em causa — e muito bem, como nos
processos de trabalho saudáveis. “Porque é que fizeram isto
assim? Porque é que escolheram este texto e não escolheram
outro?” E portanto, não só a parte da dramaturgia e da
encenação foi partilhada, mas depois também com as próprias
atrizes foi um processo muito democrático, utilizando uma
palavra chavão mas que não é demais salientar. De facto tem
sido uma coisa muito partilhada e eu acho que não é por acaso
que isso acontece à luz desta obra, partilhada também entre
três autoras.
CRS: Os atores não são só pessoas que cumprem ordens,
idealmente, mas pessoas que pensam o objeto artístico
em conjunto com as pessoas que estão a dirigi-lo. E, de facto,
o texto não estava de todo fechado quando começámos os
ensaios e chegámos a cancelar ensaios para reformular cenas,
trocarmos coisas de sítio, incluirmos textos novos e assim
é que chegámos a este objeto final. E isso foi fundamental
neste processo. Mesmo a nível de distribuição de personagens
foi mesmo preciso pôr em prática muita coisa, e foi mesmo
um trabalho conjunto, não só com as atrizes mas com toda
a equipa. Toda a gente pode assinar um bocadinho deste
espetáculo.

Um equilíbrio entre intimidade e exposição no jogo da
encenação.
CRS: Sim, é engraçado referires essas duas vertentes
porque uma das nossas maiores discordâncias em relação à
dramaturgia foi esta coisa de por vezes existir a quarta parede
e cenas muito teatrais e de repente quebrarmos com isso e
as atrizes falarem para o público e quase contarem a história,
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CRS: E mais uma vez parece que voltamos ao início desta
conversa e do porquê de fazer este espetáculo — o facto de
a obra lá fora ser mais valorizada do que cá, o país onde foi
escrita, e de onde as autoras são. Hoje continuam a fazer-se
leituras a partir das NCP em França, ainda há pouco tempo a
Teresa Coutinho esteve numa iniciativa de um teatro francês a
ler excertos do livro. Por cá é preciso haver um aniversário para
se valorizar ou para a obra ser lembrada. E, portanto, também
quisemos dar esse lado no espetáculo. Na altura prendia-se
muito com a censura, sem dúvida, podia haver muito mais ecos
lá fora do que do cá, mas ainda hoje elas são menos valorizadas
cá e mais no estrangeiro.

Parece-me também que o facto de o material trabalhado ser
uma mistura de material documental e literário abre um grande
campo de possibilidades ao jogo das atrizes, sabendo que vocês
são ambas atrizes e, portanto, que o jogo do ator com o seu texto
é também uma coisa que vos interessa explorar.
CRS: Eu acho que ao mesmo tempo que abre grandes
possibilidades, também lhes pede muita criatividade, porque
não é um texto propriamente fácil, não é um Tennessee
Williams. Não digo que seja fácil Tennessee Williams, mas
não é um texto à partida teatral e, portanto, o grande desafio
aqui foi mesmo perceber como é que, mais do que as cenas
de julgamento – porque, à partida, um tribunal já propõe
um jogo cénico e tem personagens muito bem definidas —,
foi perceber como é que se interpretam cartas... Quem são
estas vozes, estas personagens, estas marianas? Como é que
isto se transforma em teatro? E nós contámos muito com a
criatividade das atrizes para descobrir as possibilidades em
cena de transformar os textos das NCP em material teatral e
não apenas em literatura — porque aí as pessoas compravam o
livro e iam ler para casa! Apesar de esse ser também um desejo
com este espetáculo — que as pessoas fiquem efetivamente
curiosas, que quem ainda não leu o livro fique pelo menos com
curiosidade de ler mais, de conhecer mais. Mas em relação a
essas possibilidades de jogo, sim, sem dúvida que por serem
materiais tão diferentes, tão diversos. São muitos registos
dentro do mesmo espetáculo e, como atriz, acho que isso
pode ser bastante prazeroso.

LB: Convém lembrar que Marcello Caetano, sobre as três
autoras, disse: “três mulheres que não são dignas de serem
portuguesas”.
O julgamento, na verdade, durou dois anos e elas foram
absolvidas já depois do 25 de Abril, num Portugal libertado
e revolucionário, mas profundamente patriarcal, ainda.
E ainda agora, tanto do que é dito ressoa tão tristemente atual.
CRS: Sim, infelizmente. Eu acho que há cartas que foram
escritas na altura que podiam estar a sair hoje em formato
de crónica em jornais. E é pelos maus motivos, não é pelos
bons. Claro que há temas universais e coisas que são cíclicas,
mas seria de esperar que, passados 50 anos, algumas coisas
sobretudo relativas à condição da mulher estivessem já
bastante diferentes. E a nossa realidade, apesar de tudo,
se calhar não espelha tanto a atualidade destas cartas, nós
que vivemos em Lisboa e somos pessoas das artes, mas se
formos para o interior de Portugal algumas destas cartas
continuam a ressoar da mesma forma. Voltando à questão
e pensando de uma forma global: claro que sim, ainda faz
sentido voltar ao livro, ainda faz sentido estas palavras serem
ditas em cena, ainda faz sentido que as pessoas leiam o livro
— e sobretudo esta nova geração. Não só para saber o que foi,
mas o que continua a ser. O que é que não mudou, mais do que
o que mudou, até.

É também no sentido da clarificação que introduzem
no espetáculo as reações da imprensa estrangeira?
LB: Foi importante fazer essa referência, sim. Pessoalmente
não conhecia a dimensão tão enorme que o livro teve fora de
Portugal. Houve manifestações nas embaixadas de Portugal
em vários países, manifestações nos Estados Unidos, na
Suécia, na Holanda e noutros países que defendiam a liberdade
das Três Marias. Mais do que o livro, foi talvez o processo
judicial que motivou toda esta indignação além-fronteiras:
olhando à luz da segunda vaga do feminismo, o processo
das Três Marias foi considerado a primeira causa feminista
internacional em 1973. Quer dizer que numa altura em que
em Portugal pouco se sabia do que se passava cá, havia norte
americanas em Los Angeles e em Nova Iorque e holandesas nas
embaixadas a exigirem a libertação das Três Marias — tudo isto
também à luz das pressões internacionais contra o Governo
português e a questão da guerra colonial. Isto foi mais um golpe
no regime fascista!

Há, no entanto, algo que é também muito atual no melhor
dos sentidos e que está muito presente na peça: a sororidade.
LB: Sim, todo este processo é uma grande comunhão, uma
grande reunião entre mulheres, isso sim. E acho que é mais
um dos paralelos com o livro, sem dúvida. Com o livro e com a
forma como foi escrito. E trazer uma menina ao mundo e tudo,
Catarina... Foi um processo mesmo muito bonito. Está a ser.

É uma forma de percebermos bem a dimensão e o impacto
internacional daquele livro, também ele abafado ou
menosprezado. E no entanto NCP é uma das obras literárias
portuguesas mais traduzidas de sempre — na altura, só
Fernando Pessoa era mais traduzido —, cuja importância
foi sublinhada por escritoras como Simone de Beauvoir,
Marguerite Duras ou Irish Murdoch.

CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO
A 11 DE ABRIL DE 2022
* Espetáculo de Anabela Almeida, Cláudia Gaiolas e Sílvia
Filipe, estreado na Sala Estúdio em 2019
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AINDA

MARIANAS

ATIVIDADES PARALELAS
EXPOSIÇÃO

MULHERES E RESISTÊNCIA — NOVAS
CARTAS PORTUGUESAS E OUTRAS LUTAS
A partir da obra Novas Cartas Portuguesas tenta-se compreender o papel da
repressão, o valor da solidariedade e a importância da vitória deste processo literário
e político. A exposição itinerante Mulheres e Resistência – Novas Cartas Portuguesas
e outras lutas pretende relevar o contributo de tantas mulheres que, com origens
e percursos diferentes, inventaram e concretizaram batalhas pelos seus direitos,
pela justiça social e pela liberdade, desde os anos 30 até ao 25 de Abril. Todos estes
processos destacam o papel insubstituível das mulheres ao longo dos 48 anos de
resistência ao fascismo e a sua importância na conquista da liberdade no nosso país.

A abordagem multidisciplinar a um tema tão basilar da fundação da nossa
democracia, como é a publicação em 1972 das Novas Cartas Portuguesas, enriquece
o debate e abre portas a ligações inesperadas e frutíferas, no sentido de perceber
como este documento (que é não só um tratado feminista como um dos textos mais
inovadores do século XX) nos dá pistas sobre a nossa história contemporânea e as
nossas identidades. Misturar a vitalidade do espetáculo de teatro Ainda Marianas
com a documentação expositiva e a visão curatorial do Museu do Aljube, dá um
sentido contundente ao que é a missão pública do Teatro Nacional D. Maria II.
Pedro Penim
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21 abr – 8 mai
qua – dom, 15 min. antes e depois
do espetáculo Ainda Marianas, para
portadores de bilhete para o espetáculo
Corredor da Sala Estúdio / Entrada Livre
curadoria
Rita Rato,
Joana Alves
investigação
Rita Rato,
Francisco Ruivo,
Joana Alves
design gráfico
Eduardo Ferreira
infografia
Isabel Cruz
vídeo
Garden Films
edição de vídeo
Sofia Gomes
áudios
Edite Queiroz
cenografia
A Lavandaria
uma iniciativa
Museu do Aljube Resistência e Liberdade,
Comissão Comemorativa dos
50 Anos do 25 de Abril

AINDA

MARIANAS

ATIVIDADES PARALELAS

DUAS CONVERSAS SOBRE
AS NOVAS CARTAS
A 7 de maio de 1974, dias após a Revolução do 25 de Abril, terminava o processo
judicial contra Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa,
conhecidas como as “Três Marias”, autoras da obra Novas Cartas Portuguesas.
Para assinalar a data, e no ano em que se comemoram igualmente os 50 anos da
publicação da obra, a Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril promove
duas conversas sobre as Novas Cartas Portuguesas, cruzando uma perspetiva mais
literária e outra mais política, ainda que ambas sejam, evidentemente, indissociáveis
uma da outra.
Conversa literária
Inês Pedrosa, jornalista e escritora
Marinela Freitas, professora universitária
Pedro Vieira, jornalista e escritor
Conversa política
Américo Bárbara, embaixador na reforma, advogado de defesa na altura
Helena Neves, investigadora e professora universitária
Maria Gil, artista e dramaturga
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7 mai
sáb, 16h
Salão Nobre Ageas / Entrada livre *
* Mediante levantamento de bilhete, na
Bilheteira do Teatro, a partir de uma hora antes
do início da sessão. Sujeito à lotação da sala.
moderação
Sofia Branco
uma iniciativa
Comissão Comemorativa
dos 50 Anos do 25 de Abril

© Direitos reservados

As Três Marias à saída do Tribunal da Boa Hora,
após a leitura da sentença, a 7 de maio de 1974.
In revista Manchete, nº 1153, 25/05/1974.
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