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filósofo: 
Vedes minha penitência
deste modo, sem pecar;
e é tal minha paciência,
sendo tal a penitência,
que não me quero ausentar.
Porque a obediência, amigo,
as virtudes tem por pontes:
em teu falar não te isentes,
pois deixas o teu abrigo
prò perigo que não sentes.
Bem que o mal seja profano,
isto aceita por teu guia:
tenho ao Colégio Romano,
bem que me foi desumano,
obediência todavia.
E enquanto esta companhia,
que a sorte me concedeu,
dorme, que anuncie eu
uma festa de alegria,
que de novo se inventou.
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Aquém e além de Gil Vicente

Gil Vicente traz-me à memória as edições escolares dos anos 80, uns livrinhos plastificados muito finos, que enchia de apontamentos a lápis nas aulas de Português do
oitavo ou do nono ano. Se, como adolescente, as fábulas vicentinas me divertiam e
acompanhava com gosto as tropelias dos autos e farsas, na voz dos meus colegas e
pela mão dos meus professores, devo confessar que, como adulto e metido nestas
andanças do teatro, todos os esforços para o levar à cena redundaram em fracasso.
Culpa minha, obviamente, que nunca descobri como fazer jus ao prazer que, como
leitor e espectador, fui e vou tendo com a obra deste autor.
Gil Vicente é um problema. Se, por um lado, nenhum autor tão justamente desenha o mundo com olhos que são definitivamente nossos, por outro lado, confesso
a minha perfeita inabilidade para, por assim dizer, fugir aos enganos da sua floresta
e lhe fazer justiça.
As personagens e as fábulas vicentinas perseguem-nos diariamente, são tão nossas como o ADN. As farpas que ele tão bem sabia lançar, e os transtornos de que ele
tão bem se sabia esquivar, ajudam-nos hoje a navegar o mundo tão bem ou melhor
do que ontem.
Na programação e na criação do Teatro Nacional São João, Gil Vicente é tão
inultrapassável como a expressão serviço público. É impossível cumprir este serviço transversal, entendendo o teatro como chave que nos revela o real, sem por
ele passar.
Eu fico aquém de Gil Vicente. Felizmente, o teatro, e o TNSJ sobretudo, não se
conjuga na primeira pessoa do singular. É um esforço coletivo apoiado no trabalho
e no talento de toda a nossa equipa, desde a bilheteira ao elenco quase residente.
E nesta etapa da nossa programação e produção própria, a tarefa de nos conduzir
pelos meandros desta Floresta de Enganos cabe ao João Pedro Vaz. Todos nós já
fomos conduzidos pela sua mão de ator e encenador, neste e noutros palcos, nessa
aventura fabulosa chamada Comédias do Minho.
Hoje, no TNSJ, com Gil Vicente, com o público, com o João Pedro Vaz e com toda
a equipa criativa descobrimos um espetáculo que nos lembra quem fomos, quem
somos e quem seremos.
Nuno Cardoso
Diretor Artístico do Teatro Nacional São João
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A Floresta de Enganos,
epílogo da Compilação
José Augusto Cardoso Bernardes*
Entre 1532 e 1537, a corte de D. João III permaneceu em Évora com alguma regularidade. E foi justamente nos paços eborenses que Gil Vicente fez representar algumas das suas peças. Foi lá que (em mês indeterminado) foi representada aquela que
acabaria por ser a sua “derradeira” criação, intitulada Floresta de Enganos.
Conhecendo o lugar e a data aproximada de representação, ficam, contudo, por
responder muitas outras questões.
Na tentativa de compreendermos melhor o texto e o espetáculo que dele pode
derivar, destaquemos apenas três aspetos menos claros, na tentativa de nos aproximarmos um pouco mais do autor, da peça em si mesma e do papel que ela ocupa
no conjunto da obra de Gil Vicente.
1. Quem era Gil Vicente, por essa altura?
Em 1536, Gil Vicente seria um ancião, com mais de 70 anos. E era sobejamente
conhecido na corte, uma vez que nela vinha desenvolvendo atividade continuada
desde 1502, ano em que a ela se apresentou através de dois autos: o pequeno Auto
da Visitação (que ficaria conhecido por Monólogo do Vaqueiro), festejando o nascimento do príncipe D. João, e o Auto Pastoril Castelhano, celebrando o Natal daquele
mesmo ano. Entre essa data inicial e o ano de 1536 mediavam 35 anos de trabalho
contínuo, sempre ao serviço do rei e do reino.
Desde a morte de D. Manuel (1521) e de D. Leonor de Lencastre (1525), a obra
do dramaturgo contém muitos sinais de nostalgia em relação a tempos mais fartos
e mais alegres. Por essa altura, o autor sabia que se encontrava na fase final da sua
longa carreira de artista. E sabiam-no igualmente todos aqueles a quem se dirigia.
É pois sob a tónica do balanço e da autojustificação que surge a Floresta de Enganos,
título que o próprio autor instituiu e que no texto se repete várias vezes.
O que sugere esse título? Nele se antecipa a ação da peça, desde logo, uma vez que
dela consta uma série de enganos ou artimanhas, começando com um Escudeiro
que ludibria um Mercador, vendendo um “produto falso” a alguém que se distingue
pelos bons negócios que costuma fazer, e acabando no engano amoroso de que é
vítima Cupido, o próprio deus do Amor.
Talvez ninguém tenha estranhado a natureza do enredo que preside à peça.
Afinal, Gil Vicente, autor de farsas, faz do engano o motor da ação em muitas das
suas obras. A surpresa (se é que a houve) pode ter vindo do facto de, nesta peça, os
enganadores comuns serem muitas vezes os enganados.
Mas o espanto pode ter resultado ainda de outros fatores. Falemos do prólogo, antes
de mais. A Floresta não é a única peça vicentina que se inicia com uma cena preambular. Assim sucede em Feira, Mofina Mendes, Triunfo do Inverno ou Lusitânia.
Tal como sucedeu nos casos apontados, também neste se fica com a ideia de
* Professor na Faculdade
que o autor quer transmitir uma mensagem que, embora não se situe comde Letras da Universidade
pletamente
à margem da peça, a excede largamente em termos de significado.
de Coimbra.
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Na primeira cena de Floresta, assistimos a um diálogo entre um Filósofo e um
Parvo, assim mesmo designados. E se o Parvo, enquanto tal, não seria novidade
para os espectadores (o dramaturgo inclui vários em peças variadas) já a figura do
Filósofo pode ter causado estranheza, uma vez que, ao longo de toda a sua obra,
Gil Vicente não dá corpo a nenhuma outra personagem com o mesmo nome. Para
mais, trata-se de um Filósofo que invoca a sua ascendência antiga (romana, em
concreto) e que se autodefine de acordo com as características de um verdadeiro
filósofo: a coragem, a clarividência e o apego à Verdade. Além disso, é um filósofo
queixoso. Lamenta a prisão em que esteve encerrado justamente por ter ousado
repreender o que lhe parecia mal. A sua queixa maior, contudo, é a de o terem
colocado sob vigilância de um “néscio”. Nada lhe custa tanto como a obrigação
de ter de obedecer a quem não tem o sentido da inteligência e o hábito do pensamento justo.
O Parvo, por sua vez, diz ao que vem: está ali para impedir que o Filósofo se dirija
à corte, no pressuposto de que já o fez muitas outras vezes. Não explica o motivo
pelo qual assume essa função. Trata-se de uma personagem instrumental e da sua
boca não se espera ouvir nenhum tipo de justificação.
2. A Floresta é uma Comédia?
A peça é identificada na didascália como sendo uma “comédia”. Nesse sentido,
figura congruentemente no final do Livro Segundo da Compilação, o mesmo que se
inicia com a Comédia da Rubena.
Não é difícil encontrar na peça os atributos da comédia: existe uma intriga sentimental, uma dimensão fantasiosa em que entram deuses, príncipes, princesas e
figuras alegóricas. E, sobretudo, existe um desfecho feliz, que consiste no resgate e
no triunfo de Grata Célia, a adolescente por quem Cupido se apaixonara e por via
de quem vem a suportar o desterro injusto. Há, no entanto, personagens e situações que não se ajustam ao registo comediográfico. Não são personagens de comédia (mas de farsa) as que surgem logo depois do prólogo: o Mercador usurário,
o Escudeiro disfarçado de viúva e a Moça que tudo desvela e denuncia. Não são
personagens de comédia o Doutor Justiça Maior, a Moça que acaba por atraí-lo
e humilhá-lo, e a Velha que coopera nessa humilhação. Talvez Gil Vicente tivesse
consciência de que a cena mais forte da peça era justamente aquela em que participam estas últimas personagens. Também a este respeito não existe propriamente
novidade, se tomarmos em consideração a obra vicentina no seu todo, uma vez que
nela não faltam magistrados venais e críticas à Justiça como um todo.
Desta vez, contudo, Gil Vicente vai mais longe. O juiz parece ser de boa cepa
forense (invoca saberes adquiridos em Siena e em Paris). Pode até ter algum significado o facto de o Rei Telebano lhe confiar os destinos do reino enquanto conduz
sua filha à serra. O Doutor reúne agora duas condições: a de Juiz que se presta a
vender o seu poder, prometendo à Moça uma sentença favorável mesmo que ela a
não mereça e a do velho ensandecido pelo desejo. Ora, se já tínhamos assinalado a
existência de juízes venais ao longo da obra vicentina, é tempo de nos lembrarmos
de que não faltam igualmente velhos e velhas que perdem a razão em face do desejo.
É o caso de Brásia Caiada no Triunfo do Inverno, de Filipa Pimenta em Festa e, de
forma ainda mais patente, de Fernandianes, figura central do Velho da Horta.
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A personagem de Floresta reúne assim dois traços que normalmente andam
separados: a desonestidade do juiz e a insanidade amorosa que atenta contra a
natureza. Lembremo-nos de que na primeira cena o velho magistrado tenta convencer a Moça a entrar em sua casa, invocando a sua condição de velho:
Já tenho sessenta e seis,
o meu tempo está passado.
Mas esta cena é apenas a preparação da “cena maior”, aquela que ocorre de noite,
na padaria. Atraído pelo seu desejo e enganado pela Moça, o juiz aparece à porta na
expectativa do encontro amoroso. Depois de ter sido introduzido na padaria, não
tarda a perguntar, com segundas intenções:
E onde dormis?
Com o pretexto da ocultação e com a promessa da cedência, a Moça consegue
desapossar o Juiz de todos os seus atributos: a vara (símbolo do seu poder de magistrado) e as vestes de dignidade (a loba, a beca, as luvas e o sombreiro). Por fim,
desapossa-o da sua própria fala. Ao aceitar disfarçar-se de padeira (negra) o juiz
vê-se na obrigação de responder às admoestações da Velha (dona da padaria) em
linguagem de negro, o que significava, à época, um severo indicador de despromoção social. Lembremo-nos de que o juiz surgira, pela primeira vez, em sua casa,
a ler em latim. Acaba numa padaria (ambiente que lhe é não só estranho mas hostil), remetido para a condição de “negra”, que peneira e amassa o pão. A sua saída de
cena é ainda bem reveladora. Foge literalmente, perante a chacota das duas mulheres (para regressar, na tentativa vã de recuperar as suas vestes).
Perante este enganador enganado, o resto da peça e as muitas outras personagens
que nela intervêm parecem cumprir o papel de simples moldura. São bem menos
impressivas, por exemplo, as cenas que envolvem o Rei Telebano e o deus Apolo
(ambos enganados por Cupido). Como forçado parece ser o desfecho da própria
peça, selado pelo casamento entre Grata Célia e o Príncipe da grande Grécia.
Apesar de tudo, parece haver uma mensagem moral: se o enganador supremo
que é Cupido pode, também ele, ser enganado e derrotado por uma menina inocente, isso só pode significar que ninguém está imune e que o logro pode surgir
de onde menos se espera. Não estão sobretudo a salvo aqueles que prevaricam na
incoerência. É este o significado do último diálogo entre Cupido e a princesa, no
qual é justamente denunciado o procedimento daquele que, sendo deus do Amor,
tem dele um entendimento errado:
Cupido:
Senhora, e este vosso preso
sem remédio há de morrer?
Grata Célia:
E porquê?
Que o Amor que não tem fé
não pode morrer d’amores.
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Estamos assim perante uma peça que tem um título (vários autos vicentinos não têm título definido ou têm um que surgiu depois, talvez mesmo alheio
à vontade do autor). E é, sem dúvida, um título para levar a sério. A ideia de
floresta significa justamente imprevisibilidade. Na obscuridade que a caracteriza
nada se pode antecipar; e na dinâmica dos enganos nada está consumado e tudo
é reversível.
3. A Floresta pode ser lida como epílogo da Compilação?
Como ler a última peça de Gil Vicente? O efeito de amálgama existe e pode ser
tentador aceitar a ideia de que estamos perante uma peça com uma composição
insólita. Afinal, já em 1531 se declarara “vezinho da morte” (Carta de Santarém)
e encontrava-se ocupado em coligir os seus autos por mandado do rei. Nessa circunstância, o dramaturgo pode ter-se limitado a deitar mão de personagens e situações soltas, sem especiais preocupações de conexão. De facto, a peça distingue-se
mais pela teatralidade do que pela construção retórica cuidada que surge em outras
obras. Cada cena é portadora de uma novidade, em termos de figuração de espaço
e de registo de movimento. Desta variedade resulta uma impressão de heterogeneidade ou, se se quiser, de falta de ligação. Como termo de comparação contrastiva, basta lembrarmo-nos de autos tão cuidados em termos de intriga como Dom
Duardos ou Rubena.
E, no entanto, na sua aparente desmesura, a Floresta pode ocupar um lugar
importante no conjunto da obra vicentina. De tal forma que pode ser lida como
um epílogo de toda a Compilação, tal como Visitação e o Auto Pastoril Castelhano
devem ser tomados como o seu prólogo. Afinal, entre a figura do pastor Gil (que
domina aquele mesmo auto) e a que agora surge sob as vestes de Filósofo existe
uma contiguidade evidente. O primeiro renunciou à convivialidade para ganhar
liberdade e clarividência (a mesma que lhe permite decifrar o mistério do Natal
perante os seus aturdidos companheiros); o Filósofo, por sua vez, é também uma
figura de renúncia e de missão. Não é casado e evoca as agruras que resultaram do
seu compromisso com a Verdade.
Houve um tempo em que pôde falar. Agora tem de viver de outra forma: em
silêncio perante a corte.
Conclusão
A Gil Vicente resta ainda a voz própria do livro. O livro que decerto se encontrava a
preparar entre o júbilo e o temor. O júbilo de ver a sua pregação ampliada e o temor
de não poder defender-se de viva voz dos seus detratores. Os livros (no tempo de
Gil Vicente e ainda hoje) têm o condão de projetar a voz do seu autor; mas assinalam um corte com a sua fonte criadora.
Assim se deve entender a apreensão manifestada pelo autor e compilador no prólogo que dirige ao rei D. João III:
Livro meu, que esperas tu? Porém te rogo que quando o ignorante malicioso te
reprender, que lhe digas: Se meu mestre aqui estivera, tu calaras.1
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Ressalvadas as diferenças de circunstância, estas palavras que antecedem a
Compilação parecem decalcadas das lamentações do Filósofo. Inscrevem-se na
dialética entre a voz e o silêncio. Tal como sucede com a personagem de Floresta,
também Gil Vicente, ele próprio, se revela aqui inconformado com a ação dos néscios, ou seja, daqueles que o repreendem com “malícia”.

1 A citação é retirada do Volume I de Obras de Gil Vicente (coordenação científica de José Camões).
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2002. p. 14.
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Floresta teatral
Para melhor nos adensarmos na Floresta de Enganos, juntámos em
conversa o encenador João Pedro Vaz, que a leva à cena, e o ator e
encenador António Durães, que tem vindo a gravar com os seus
alunos todo o Gil Vicente, tendo esta peça sido gravada em janeiro
passado. Embrenhemo-nos com eles “nesta muito bravia floresta/
e entre estas espessuras”.

João Pedro Vaz Quando o Nuno [Cardoso]
me convidou para fazer um Gil Vicente,
lembrei-me logo deste texto, sobretudo por
causa da floresta. Até cheguei a ler outras peças
de Gil Vicente à procura de cenas em florestas,
no sentido de construir um espetáculo em que
fosse esse o espaço, como ressonância de um
espaço teatral. Na história do teatro, há várias
peças em que a trama se resolve em florestas,
nomeadamente os enganos de amor, sítios por
onde as personagens passam ou se escondem
umas das outras. A floresta é o sítio do teatro
por excelência. Mas, na verdade, não há muitas
obras do Gil Vicente em que a floresta apareça
assim tão explicitamente. Percebi então que
podia encenar só este texto, com a sua trama
e personagens, e acrescentar essas criaturas
mascaradas que inventámos, entre deuses,
faunos e animais. Esta floresta podia ser o
espaço onde acontece esta peça do Gil Vicente
e onde se podia fazer também o Sonho de Uma
Noite de Verão do Shakespeare. A Maria João
Brilhante, nos Cadernos Vicente, fala de alguma
semelhança entre ambas, embora esta seja
aparentemente mais simples, ou singela, mas é
uma espécie de sonho de uma noite de verão
vicentina. A questão depois foi: como figurar
uma floresta em cena? Há árvores? É metafórica
ou não? A Sara [Vieira Marques] concebeu
três cortinas verdes em diferentes sítios do
espaço, que podiam ocultar ou descobrir
aspetos da cena, personagens ou atores. Não
são literalmente árvores, mas resolviam-me
essa questão. Foi depois necessário encontrar
pequenas estruturas para diversificar o jogo

dos atores, ajudá-los a fazer cenas como a
do Mercador ou a do Doutor. De repente,
a floresta, esse espaço meio encantatório,
acabou por ser a própria máquina de cena
com as suas possibilidades. O cenário vai ter
esse aspeto quase utilitário, como se fosse
um armazém de teatro onde se vai buscar
uns praticáveis com rodas, umas mesas, uns
adereços e bocados de um templo de esferovite.
António Durães A ideia das cortinas é
muito engraçada e remete para um pensamento
que me tem ocorrido quando trabalho Gil
Vicente, sobretudo em contexto académico, que
é essa dimensão do jogo teatral. Questiono-me,
e questiono os estudiosos, sobre como é que
seria o teatro que esta criatura inventou no
seu tempo, em circunstâncias muito especiais,
porque não havia um espaço construído capaz
de produzir estas magias. Basicamente faria,
e até fez, no quarto da rainha acabada de parir,
como se isso fosse um espetáculo e depois
acontecesse uma espécie de pós-espetáculo:
o parto primeiro, o teatro depois. Acredito que
o resolveria pela palavra (“agora estamos neste
sítio e depois noutro”), ou então convocaria
as pequenas coisas que o teu espetáculo
tem também, os praticáveis que trazem um
elemento importante para a definição de cada
cena. Acho essas coincidências curiosas, porque
há uma dimensão obviamente teatral no Gil
Vicente: “Agora vai acontecer isto, não pensem
que haverá grandes surpresas.” Tu constróis de
início uma espécie de cromo para referenciar
este aspeto, quando o Filósofo diz: “A seguir
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vamos ver isto, não se esqueçam, não vão ver
outras coisas, vão ver estas.” Há uma dimensão
quase brechtiana no Gil Vicente. Depois é o
génio dos artistas a encontrar respostas para as
perguntas que a cena coloca.
JPV O professor Cardoso Bernardes, quando
veio assistir a um ensaio de mesa, trocou-nos um pouco as voltas quanto à questão
da floresta. O engano, em teatro, convoca
uma ideia de mecânica e de jogo, uma coisa
divertida, mas há sempre enganados, vítimas
desses enganos, um lado negro. E o professor
falava da floresta como um sítio sombrio
e da serra Mineia como um lugar de luz:
exatamente o contrário do que tínhamos
pensado. As cortinas permitem a ilusão de que
há percursos entre elas. Estão em vários pontos
do palco e criam profundidade, caminhos e
sítios que se escondem e descobrem. Sobre
a questão da palavra, lembro-me sempre do
prólogo do Henrique V do Shakespeare, em
que o narrador começa por dizer: “O palco
não chega para abarcar os campos de batalha
de França, portanto peço-vos que imaginem
que estão aqui multidões, tropas de um
lado e tropas do outro.” Isto é Brecht fora de
tempo, antecipado, incrivelmente moderno e
contemporâneo, no sentido em que a questão
da verosimilhança é secundária, faz-se tudo
através do jogo. Não quer dizer que não
haja verdade, mas o parti pris é sempre o da
mentira, porque o teatro é um sítio, em última
análise, de engano.
AD Um engano negociado.
JPV Com o público.
AD Há sempre essa negociação prévia, mais
ou menos óbvia, literal até, como no exemplo
do Shakespeare e nesta peça. O Filósofo
queixa-se amargamente da situação com que
se vê confrontado: já não chegava o que lhe
aconteceu, ainda lhe atam aquele Parvo ao
pé, do qual não se pode libertar a não ser pela
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morte. No momento em que este adormece,
ele aproveita para, além de dizer duas ou
três coisas sobre si próprio, contar o que vai
acontecer na peça.
JPV Apresenta a noite de entretenimento que
vamos ver. Isso tem-nos feito pensar: quando
tivermos os quadros todos montados, gostaria
de fazer um ensaio em que lhes trocamos a
ordem, para jogarem independentemente,
mas também para termos esta noção, muito
presente no teatro do Gil Vicente, da criação de
uma noite de entretenimento (não estou a usar
esta palavra pejorativamente, pelo contrário)
para a corte, feita de várias histórias, quase
compósita. Esta não é uma peça aristotélica
ou em cinco atos, sempre com as mesmas
personagens. Aqui vemos quadros, alguns
retirados de outras histórias, adaptados por
ele. Temos uma noite com música, sempre
muito presente, com mascarada, com enganos.
É isso que o Filósofo prepara no prólogo:
tem uma questão para resolver, a de ter uma
história ele próprio, mas se viesse só apresentar
o argumento, isso resolvia-se sendo ele uma
espécie de apresentador. Como dizes, não há
surpresa nenhuma, vamos assistir a isto e ver o
que sobra. E sobra o jogo e a maneira como os
atores são mais ou menos virtuosos na forma
como enganam. Tenho falado muito com eles
sobre a importância de se perceber sempre,
debaixo da composição, o próprio ator, ou seja,
não ser uma coisa de verosimilhança, mas sim
que o ator se entregou a um determinado jogo
com o colega, a música e o texto. A fase de
ensaios à mesa foi muito diferente de outros
textos. Há textos em que podes passar muito
tempo à mesa, porque encontras a essência e
as relações através dos diálogos. Aqui isso é
impossível, porque fica muito por descobrir só
com os diálogos. Vais vendo alguns sentidos,
mas mesmo esses só começam a sobressair
com o jogo dos atores mais maduro. Isso tem
muito que ver com a dimensão praticante
que temos aqui. Gil Vicente não é um autor
literário: é um homem de teatro, um ator e

encenador. Podemos imaginar como seria o seu
processo de trabalho, mas provavelmente a sua
improvisação e a dos atores contavam muito
para fechar os quadros. O texto só surge depois,
como um guião.

“O corpo tem de se entregar às balas”
AD De um modo geral, as peças do Gil Vicente
precisam de corpos e de jogo para resolver as
palavras, independentemente da qualidade de
alguns nacos de texto fantásticos. A dimensão
de jogo acrescenta-lhe uma vitalidade
completamente fora da natureza literária do
texto.
JPV Às vezes, até acontece saberes o que algo
significa, mas hesitas quanto à formulação das
frases no português da altura (boa parte da
peça é em castelhano, mas a tradução preserva
as suas formas trocadas). O ator começa a
interpretar e, mesmo não sabendo exatamente
o que aquilo significa, através do jogo descobre-lhe as possibilidades. Como se o ator pudesse,
através do teatro, modificar o próprio sentido
das palavras, porque está envolvido num
determinado jogo. Quando diz “bofá”…
AD …as coisas resolvem-se. Algumas, pelo
menos, vão-se resolvendo.
JPV Não é o texto que te dá a viagem, tens
de te meter muito em jogo, o corpo tem de
se entregar às balas para o tornares claro.
Dei-me também conta do tempo que as coisas
demoram e não me lembro de uma peça onde
tenha sentido tanto a diferença: o texto pode
ser muito mais longo a partir do momento em
que os atores o começam a jogar. Quando estás
a “batê-lo” à mesa, parece que o “despachas” em
meia hora, mas através do jogo precisas que a
Moça chegue, diga que vai enganar o Doutor,
mande vir os adereços da padaria, depois entra
o Doutor, ela repara que ele está a assobiar lá
fora e fá-lo entrar. São momentos que fazem
parte do jogo, não são momentos de literatura,

são momentos de literatura dramática. Por
isso é que falo em guião: o que o Gil Vicente
nos deixou foram as falas dos atores. Depois
há todo um jogo que é preciso construir e que
eles faziam à sua maneira, mas que não ficou
grafado. Essa dimensão do texto teria sido um
grande legado, didascálias a descrever como
os atores dele faziam isto. Por isso é que tenho
sempre muita reserva quando leio versões com
notas, em que através delas se tenta encontrar
alguma unicidade, do ponto de vista literário,
quando vejo nitidamente ali a nossa profissão:
a maneira como muitas coisas são criadas e
descobertas na sala de ensaios e no jogo entre
todos. Também nós não vamos apontar as
marcações e a peça fica por montar de novo.
Assim até é melhor porque cada um faz a sua.
AD E quando chegar a sua vez, terá também
a surpresa boa de encontrar as suas respostas.
Ainda quanto ao prólogo: a maior parte dos
estudiosos acha que é mais ou menos biográfico
e terá sido inclusive representado pelo próprio
Gil Vicente. Terá havido um período de vazio
antes da escrita desta peça: ele foi censurado,
passou mal e, como o Filósofo, vem contar
o que sofreu, esta espécie de paixão que foi
a sua arte. E, dizem os mesmos estudiosos,
terá interpretado outras personagens desta
peça. Optaste por organizar as coisas de outra
maneira, uma vez que não tinhas atores para as
dezasseis personagens.
JPV Serão até mais, se considerares os
figurantes no final, uma vez que vem uma
pequena comitiva de príncipes, duques,
romeiros e peregrinos.
AD E tiveste de resolver o problema com sete
atores e um músico.
JPV Em vez da dimensão de apresentação, quis
começar a montar as cenas primeiro e perceber
depois no prólogo de que peça é que estamos a
falar quando a apresentamos, quais os ecos mais
interessantes, porque eu teria de desdobrar o
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elenco. E durante algum tempo insisti na ideia
de que o prólogo podia ser feito pela Grata
Célia e pelo Cupido. Duas coisas me fizeram
perceber, in loco, que esse par não funcionaria.
Neste jogo de cortinas, achei de início que teria
à vista o tal armazém de teatro onde isto se
passa. E tinha pensado que o Filósofo e o Parvo
vinham do fundo, sozinhos. A primeira vez
que vi atores a fazer, percebi que o armazém de
teatro tem de estar tapado e que o prólogo tem
de ser representado à frente da cortina de boca
de cena. Isto é relativamente óbvio, para um
prólogo. Mas ao vê-los foi claríssimo. Prólogo
é mesmo a palavra certa para aquela cena zero.
E percebi que esse eco da princesa Grata Célia/
Cupido não fazia sentido, por duas razões.
Era preciso um dos atores mais maduros do
elenco a interpretar o Filósofo, porque há
uma natureza autobiográfica no texto, um
homem no ocaso da vida, a fazer um balanço.
E não podia ser esse par a abrir o espetáculo,
porque “gastava” esse trunfo. Achamos que
estamos numa espécie de comédia, mas
aquele par amoroso tem uma relação muito
ambígua, fisicamente bizarra e com arestas:
até que ponto um engano começa por ser um
jogo teatral interessante, e nós rimo-nos, mas
depois cria vítimas, tensões e até violências.
Estamos a tentar ir nesse sentido. Decidi,
finalmente, que seria o ator que faz o rei a
assumir o Filósofo. A distribuição do rei e do
Filósofo era talvez, afinal, a mais clara desde
o início: dois homens dilacerados por razões
diferentes. Nós sabemos, e os estudiosos têm
essa ideia sobre o prólogo, mas o público em
geral não. Há uma história que se inaugura, e o
Filósofo diz, de facto: “Pela minha filosofia dei
conselhos a Roma.” Há esta ideia extravagante
de uma peça que se passa algures em Roma.
Depois a mitologia repete-se com Vénus,
Cupido, Apolo, essa espécie de terra muito
fértil para o teatro: colocas um deus em cena,
um deus pagão (porque o deus católico é mais
aborrecido para o teatro) e o lugar aparece.
Essa colocação em Roma é importante no
prólogo: há um sítio ficcionado, distante de
18

nós, abstrato. Mas depois aquela história não
aparece mais, o Filósofo e o Parvo vão à sua
vida. Curiosamente, é assim que começa a
minha relação com este texto, porque quando
estudava em Coimbra no final dos anos 90
assisti a uma peça da Escola da Noite com uma
colagem de vários textos do Gil Vicente e vi
pela primeira vez essa cena. Estávamos a falar
da antecipação do Brecht, mas e Beckett? Gil
Vicente não pode ter lido sobre o fado de dois
tipos atados um ao outro. Surpreendeu-me
imenso, não a conhecia na altura e fiquei
sempre com a ideia desta Floresta de Enganos
como uma peça com uma cena inicial única na
obra do Gil Vicente.
Agora vou sendo surpreendido pela trama.
Percebe-se que é uma peça tardia dele, porque
se vai colar ao que mais tarde serão as grandes
comédias. A trama Grata Célia/Cupido, para
a qual a palavra comédia não nos serve, tem
um discurso mais elevado, um outro tempo.
No original, é em castelhano e o engano tem
outros matizes. Não é o engano do Mercador,
enganado por dinheiro e pela cobiça, ou do
Doutor, enganado pela Moça e humilhado.
Em termos de relações, já antecipa peças
posteriores, como o dito Sonho de Uma Noite
de Verão do Shakespeare. Não são peças
psicológicas, mas é importante o modo como
se joga a relação. Isso foi surpreendente:
perceber que, através do engano, Cupido
subjuga aquela rapariga, engana toda a gente
para que fique desterrada, e quando ela
finalmente está só, vai seduzi-la, tomando por
garantido que se um deus da sua grandeza
desce à Terra com esta intensidade é porque ela
vai ceder ao amor dele. Isto é o início de uma
outra peça.
AD Sim, o que é curioso também, porque,
voltando ao prólogo antes desse salto, quando o
Filósofo diz o título da peça, classifica-a como
comédia. Aí talvez resida o primeiro de todos
os enganos, se pensarmos nesse momento em
que Grata Célia é completamente exposta aos
elementos lá no alto da serra por dois anos.

O pai, quando se despede dela em sangue, em
carne viva, diz: “Irei visitar-te quando Apolo
autorizar.”
JPV E mais ainda, porque ela lhe responde:
“Mata-me, sendo assim prefiro que me mates.”
E ele adverte que “matar, isso tem Deus que
o dar”. Não vai ser ele a matá-la. Ele admite
que Deus, nesse período, possa exercer o seu
arbítrio…
AD …e ela possa libertar-se da prisão.
JPV Ele invoca o paralelismo com Abraão, onde
tudo se passou ao contrário: Deus interrompeu
o sacrifício, a injustiça sobre o filho.
AD Os tempos que estão a tentar encontrar
não são os da psicologia mas, ainda assim, são
importantes para sentirmos o peso daquela
espera. A preparação do ataque do Cupido
é muito curiosa na tua versão, porque ele
chega à cena sob outra forma, é um outro
engano. Aquele tempo é necessário para que se
estabeleça um outro espaço, um outro tempo,
uma outra realidade, com outra carga. E depois,
o ataque brutal, maduramente pensado
pelo Cupido. Essa criatura aparentemente
inocente, que dispara flechas aos corações dos
empedernidos humanos a ver se se apaixonam,
chega e é de uma cena de violência que se trata.
JPV De lascívia.
AD De abuso até, eu diria.
JPV Sim, da maneira como está, é.
AD Não está assim escrita no texto, mas sinto
que é justa. Porque é um crime pensado,
maduramente pensado.
JPV Isso acontece quando dás os tempos às
cenas que podem lá estar. Se leres o texto
rapidamente elas deixam de estar, por teres a
tendência de fazer um Gil Vicente de forma

mais repenicada, em que encontramos uma
partitura. Quando “batemos” o texto, que
até rima de vez em quando, ficamos muito
contentes e parece que o jogo é isso. Mas às
vezes passamos um rolo compressor sobre
determinados momentos que têm outra
relojoaria. Resisti, na própria leitura, porque
Grata Célia foi deixada na serra, tem uma fala e
Cupido aparece. Deixámo-la sozinha um pouco
mais de tempo para perceber o que isso daria.
E de repente percebes que se prolongares a
cena (ainda não sabemos qual a duração exata
final), se a deixares algum tempo só, presa, há
uma violência maior sobre ela e o engano que
Cupido vem fazer, que podia até ter algo de
divertido, fica tingido de outro modo. Isso não
muda nada a estrutura do Cupido, o espectador
é que o vê com outros olhos, assim como à
própria princesa. Há outros casos: o início da
cena do Mercador; ele tem quatro falas antes
de ser chamado pela Moça que vem com a
Viúva. E se a cena fosse só isso? Se ninguém
o interpelasse, o Mercador ficava a contar o
seu dinheiro, não sabe que vem alguém. Se
transformares essas quatro falas numa cena
independente, quando alguém o interrompe
e outro quadro começa, o ator tem mais
possibilidades de jogo.
Houve uma espécie de acidente interessante,
que me servirá de guia para trabalhar outros
textos em que o verso esteja presente. Eu tinha
a tradução do José Bento que estamos a usar,
e porque havia uma cena da Frágua de Amor
incluída, era preciso criar um novo guião.
Quando recebi a transcrição, não estava lá o
verso, estava tudo seguido, em prosa. Pensei
em espaçar outra vez o texto de acordo com
o original, mas resolvi deixá-lo em prosa para
ver o que os atores fariam com ele. Isso fez com
que outras coisas se destacassem. O grafismo
do texto de trabalho influiu, a musicalidade
apareceu menos, o sentido, as relações e as
emoções apareceram mais. Resistimos a uma
suposta estrutura musical contínua do texto
e fomos percebendo o tempo que poderiam
durar esses momentos.
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“Como é que Gil Vicente teria
resolvido isto?”
AD No caso da Moça com o Juiz velho que a
tenta seduzir: essa passagem é incrível, porque
entre dois versos da mesma fala eles mudam de
espaço. Aí é óbvio que há necessidade de que
aconteça qualquer coisa. É outra vez aquela
ideia da máquina: como é que Gil Vicente teria
resolvido isto?
JPV O que a Moça diz para mudar de espaço
é: “Alguidar, ora vem cá”, vem o adereço e
a farinha e estamos noutro sítio. É a pura
definição de teatro. Não consegues fazê-lo
noutra linguagem com corpos em movimento.
O cinema nunca o fará, terá de passar a
imagem para outro sítio, mas no teatro
faz-se com a simples entrada de um adereço.
É isso que no nosso métier continua a ser
interessante.
AD A peça tem momentos de extrema
comicidade, desde logo esse. Tem um desenho
engraçado, porque vai saltando, não é como se
dissesse: “Agora vamos fazer a zona da comédia
e depois as coisas mais sérias.”
JPV Como uma boa noite de variedades, em
que há uma cena farsesca, depois uma mais
poética, de comédia, mais “elevada”.
AD E outras bem emotivas, como a cena entre
a Grata Célia e o rei. Comoveu-me imenso,
nos dois ensaios que vi, como o pai enganado
levava a filha para o sacrifício. Cada passo em
direção à prisão da filha deve ser como uma
faca que se espeta no coração.
JPV Por causa dessa alternância, que também
é um desafio interessante para os atores, tenho
insistido com o Mário [Santos] para que,
independentemente do que se passa à volta,
nunca perca a dignidade e a sua história. Como
se estivéssemos a fazer peças diferentes, sem
medo nenhum. Ensaiei-as à parte. É preciso
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que agora, quando as juntarmos, cada um
mantenha a sua.
AD Que não seja contaminado.
JPV Exatamente, ou seja, a cena do Mercador é
completamente diferente da do rei.
AD Mas mesmo nesse sentido, na distribuição,
há razões objetivas de linguagem que
observaste.
JPV Nas peças, os ecos são importantes e
alguns são visuais. Numa distribuição em que
seja preciso desdobrar, por mais virtuoso que
o ator seja, a estrutura mental do espectador
sabe que está ali o mesmo ator. Há uma espécie
de salto entre coisas que viu e depois verá mais
à frente. As implicações desse eco têm de ser
pensadas ou geridas.
Adoro as apresentações que cada ator faz das
cenas seguintes. Gosto imenso de ver o Afonso
[Santos], que faz o Doutor, seminu, com as
roupas na mão, dizer: “É melhor eu ir embora,
porque o rei está a chegar.” É a consciência
absoluta do lugar onde estamos. Como é que
esse sítio pode ser a padaria e a serra? Porque
é o palco e o palco é o que tu quiseres, a partir
do momento em que o digas ou que algo
visualmente to indique. Há na história do teatro
peças irrepresentáveis. Esta é uma peça para
representar, não para ler. E tem esses momentos
de corrida de estafetas, com os atores da cena
anterior a verem os atores seguintes a chegar.
AD Essas passagens de testemunho acontecem
várias vezes ao longo da peça: é como se me
escondesse, estou a terminar a minha função,
mas na verdade tenho mesmo de sair, porque o
meu colega já está pronto para entrar.
JPV Uma das perguntas dos atores, quanto à
resolução dessas falas, foi: “Isto é um aparte?”
Tenho sempre dito que não. “Aqui é o ator a
falar?” E respondo: “É o contrário, quando
estavas a fazer a personagem, o ator esteve

sempre lá. Não mudas assim tanto quando
apresentas o próximo. Devias era pensar se
estavas a fazer uma personagem tão fora de
ti, tão vincada, que não se percebe o ator por
detrás.”
Há também a questão dos espetáculos da
corte: isso influencia muito a maneira como
Gil Vicente compõe os temas e as formas,
algumas carnavalescas, para dizer: “Estou aqui
a jogar, não é por isso que não tenho verdade,
mas estamos todos na mesma peça.” Há uma
frase enigmática para mim. Depois de o rei
entregar a gestão do reino ao Doutor, e antes de
ir em romaria até à serra, remata assim: “Filha,
vamos/ veremos aqui os enganos,/ e eu talvez
me alegrarei.” Para mim, é quase como se o rei
dissesse: “Vamos até à serra, mas antes disso
fiquemos a ver um bocadinho da peça, pode
ser que me alegre.” Porque este “veremos aqui
os enganos” é ao mesmo tempo um “vamos ver
como é que isto se deslinda”, mas na verdade
estamos todos a ver enganos.
AD Pensei que estavas a referir-te à fala da filha
quando lhe pergunta: “O que se passa contigo,
estás triste, a chorar”, e ele disfarça, dizendo:
“É paixão.”
JPV Paixão no sentido doloroso, a paixão de
Cristo, o sofrimento dos homens. Ele mistura
alusões bíblicas e referências a deuses pagãos.
AD Seja como for, é sempre: “Isto não tem nada
que ver contigo. Não estás metida nesta história.”
É a dor, um cisco que me entrou na vista.
JPV Quanto à natureza dos espetáculos da
corte, há referências em alguns textos aos
momos e à forma como a própria corte, o rei
e os nobres se mascaravam para se divertirem
através de danças, numa espécie de carnaval.
A corte é muito performativa, tem muita
vontade de música e de carnaval, está muito
habituada aos códigos teatrais. Hoje, estamos
face a um problema: as pessoas esperam que a
peça tenha princípio, meio e fim, num espaço

codificado como teatral. Isso é um problema
no sentido em que se espera algum tipo de
coerência entre os vários quadros. Como se
quebra isto, ainda não sei, mas era bom que se
quebrasse. Em última análise, o Filósofo teria
de dizer: “Meus senhores e minhas senhoras,
estamos aqui para ver esta peça e agora vou
dar-vos o alinhamento.” O que nos vai ajudar
é começarmos a fazê-la com a ordem trocada,
para experimentar. No espetáculo não vai ser
assim, mas vamos experimentar.
AD Nada te garante que o próprio Gil Vicente
não a tenha experimentado, ensaiado, numa
outra ordem qualquer.
JPV Sim, porque a única trama que tem alguma
duração, e é cronológica, é a da princesa e do
Cupido.
AD É o eixo da peça, salpicado com outras
cenas. Embora, na verdade, para os estudiosos,
a história mais impressionante seja a do Justiça
Maior, a mais arriscada, a que vai de alguma
maneira ao encontro do prólogo, e que, se a
tomarmos como biografia, está mais perto do
Gil Vicente, que chega ao fim da sua vida e faz
um balanço. Há uma espécie de consciência de
que o fim está próximo.
Há uma história que não consigo reproduzir
exatamente, mas que é engraçada. Gil
Vicente terá encenado uma peça em que
se falava de uma espécie de Expo algures,
e se organizava uma comitiva de artistas,
incluindo portugueses, onde ele próprio ia.
A peça perdeu-se, mas há cartas que registam
a memória desse seu exercício teatral. Ele terá
pedido aos tipos da terra o guarda-roupa,
nomeadamente o do arcebispo. O ator que o
vestia fazia as coisas mais incríveis, violando a
santidade daquelas vestes. Há cartas do núncio
apostólico, ou coisa que o valha, para o papa, a
dizer: “Atenção, está aqui este portuga a zurzir
na religião, é preciso fazer qualquer coisa.”
Parece que, quando o tesouro do Vaticano
foi aberto, ou se pôde consultar uma parte da
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documentação, se encontraram essas cartas.
E isso de alguma maneira rima com o que diz o
Filósofo.
JPV Sim, Gil Vicente terá sofrido alguma pena.

“Um espectador abandonado”
AD Falemos do final desta peça. Não sei como o
vês, mas sinto-o muito estranho e rápido. Ainda
por cima, porque estás a tentar encontrar os
tempos do teatro, que sentes serem necessários
e onde tudo respira, mas num ápice chega-se
ao fim. Faz lembrar, na música, tantas coisas
do Mozart, em que ele demora imenso a
rendilhar uma frase, a estabelecer códigos, e de
repente resolve o final de uma penada: está ali a
princesa, venha de lá um príncipe depressa para
tudo se resolver em casamento. Há qualquer
coisa que se precipita para a resolução da peça,
na verdade um pouco fajuta.
JPV Um espetáculo de vaudeville acaba com o
elenco trajado de gala a descer uma escadaria
e todos cantam. Salvaguardadas as distâncias,
é assim que a peça acaba também. Na sessão
com os teus alunos, o Nuno Meireles falou
disso, de muitas peças acabarem em casamento,
sendo preciso chegar a esse momento. Quando
se resolvem as quezílias, vem uma espécie de
deus ex machina, a Ventura, que determina o
grande final. Ao contrário das outras cenas, em
que vamos decidindo o tipo de movimentação,
não havendo propriamente uma marcação,
esta cena precisa de uma codificação de fim:
o elenco vem todo, canta a canção final, fecha a
noite e o espetáculo.
AD Antes disso, temos a Grata Célia, depois
o Cupido, o Pastor, e finalmente o Cupido
outra vez, presos naquele dispositivo que vocês
encontraram, que também é o sítio para onde
se peregrina.
JPV Sim, por onde se passa em peregrinação.
Há um templo ali perto.

AD O Cupido, preso, torna-se um espectador
deste final e o mais incrível é que é ele próprio
quem revela a princesa ao duque que vem
em peregrinação, havendo um príncipe na
comitiva.
JPV O duque diz: “Ele é príncipe aclamado, ela
é princesa aclamada, bendita viagem, vamos
fazer o final.” E o Cupido fica esquecido.
AD É um espectador abandonado.
JPV E tem consciência disso: “Vou ficar aqui
preso?” E a Grata Célia diz-lhe que o amor
como o dele não merece mais. E ele fica ali.
Como é que acaba a revista, um musical,
o vaudeville, o circo? No circo, vêm todos com
o apresentador para a arena.
AD Podias fazer isso também, porque eles
vêm de tantos países, cada um com a sua
bandeirinha.
JPV Como é que acaba a comédia de amor, de
enganos amorosos? Com um casamento. Há
nesta peça uma espécie bastante artificial de
amor à primeira vista, rapidíssimo, e depois
a Ventura manda-nos para casa. Só é possível
fazer esta cena através de um dispositivo teatral
de final. Como no prólogo, onde tínhamos os
sete atores prontos a começar o espetáculo,
agora temos os sete atores no fim, prontos para
o acabar. É um final um pouco bizarro. Acho
que aqui tem muito que ver com a codificação
daquela noite. Talvez o grande momento para
o público da época fosse a canção que eles
vinham a cantar com a Ventura e que a corte
acompanhava, porque era conhecida.
AD Há um outro aspeto, tóxico, quanto ao
casal amoroso Grata Célia/Cupido, que acho
interessante e cruel ao mesmo tempo, pungente
também. O Cupido é um sacana. Engendra
um plano que retira aquela miúda da cidade,
da civilização, para um sítio onde ela fica à sua
mercê, vai lá, mas ela, apesar dos seus quinze
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anos, de ter perdido o viço, de ter ficado mais
velha e gasta, consegue enganá-lo. “Se me tirares
daqui, talvez eu ceda aos teus avanços.” E é levado
pelo discurso dela, ele próprio se prende. Ela vai
embora, ou fica a assistir, deixa de ter presença
textual, pelo menos. Vem o Pastor, a quem o
Cupido naturalmente engana, e depois, perante
a desarrumação da cena, a Grata Célia regressa,
para voltar a arrumá-la da maneira que acha
que deve ser arrumada, com o Cupido preso.
E consegue dar-lhe outra vez a volta.

que estivesse acorrentada, mas não aos pés,
para que pudesse andar uns dois metros. Esta
hipótese de se conseguir mexer, mas só num
determinado perímetro, ainda lhe permite
fisicamente resistir, é uma liberdade limitada.
Tem resultado bem, mesmo na cena entre o
Pastor e o Cupido. E discutimos: prendemos as
mãos? Como, com algemas? Não sei ainda se
será com uma corrente ou com uma corda.

JPV Esse regresso é um dos momentos de
maior ambiguidade dessa personagem. Porque
é que ela regressa é uma questão em aberto.
Quero é que regresse de forma convincente
a uma discussão que ficou interrompida. Ela
chega e percebe que Cupido tentou livrar-se das
correntes, portanto não cumpriu a promessa
que lhe tinha feito. Mas ela também não
cumpriu a sua, a de que, se ficasse preso, ela
seria conquistada. Ela vem reivindicar que ele
a enganou. A razão por que vem, não consigo
descobri-la, mas o que interessa é que a cena
seja o mais viva possível, de maneira a surgir
o segundo engano. Basta um sorriso ou uma
ironia da parte da princesa para transformar
a relação, curiosamente mais do que da parte
do Cupido, o que dá à personagem dela uma
grande ambiguidade. Se ela não deixar que o
avanço dele aconteça, como é que o convence?
Se for irónica com ele, como é que ele não
percebe que está a ser enganado? O sítio onde
ela se coloca é interessante em termos de
complexidade emotiva para uma atriz e a peça
adquire assim muitas possibilidades.

JPV É essa a questão, embora tenha essa
violência do grilhão que a corda não tem.
É engraçado, porque, mesmo que não haja
nenhum sistema que prenda realmente, basta
que eu enrole alguém e essa pessoa faça de
conta que não consegue sair, é teatro, a coisa
acontece. Gosto muito da cena do Pastor,
quando fica preso naquela cadeia de condão e
apaixona-se sem saber por quem. É das coisas
mais bonitas da peça. E o Cupido, quando fica
preso pela primeira vez, só então percebe como
era triste a prisão da princesa. Isso é muito
teatral. Há uma complexidade surpreendente
na personagem da Grata Célia e na relação
entre os dois, nada dessa visão mais repenicada
do Gil Vicente, desse “toma lá, dá cá”, dessa
espécie de pingue-pongue de texto.

AD É um sítio onde o que ela diz não é
exatamente o que ela pensa. Ela está a dizer
uma coisa que é o veículo para a resolução de
uma outra em que ela está a pensar.
JPV Uma das questões era a maneira como está
presa. Diz-se que está “presa nesta fortaleza”,
por isso podíamos tê-la posto num cárcere, mas
isso tirava-lhe liberdade física. Preferi sempre
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AD A corrente é um bocadinho barulhenta.

AD Pode ser feito assim, mas perde-se
densidade, dimensão, humanidade. Passe
a barbaridade, passa a ser quase teatro de
fantoches, de robertos. Isto é outra coisa, não
tem a densidade psicológica de outro tipo de
teatro, onde há esta densidade humana, este
peso que a vida estabelece.
JPV O facto de os atores terem tido acesso
ao guião sem o verso dividido ajudou à
compreensão dessa densidade. E agora pedi-lhes um esforço de personalização do texto.
Ou seja: a razão pela qual te respondo não é
estilística, é uma razão que tem que ver com
a relação que duas personagens têm. Numa
primeira fase, isso naturaliza o texto, mas tem

imensas mais-valias para alcançar esse sítio
emotivo. Depois é possível subir os graus.
Por exemplo, as palavras muito vicentinas,
fazemo-las mesmo a bold, com o desenho
todo, assim como aquelas que não sabemos
bem o que querem dizer, como “as tenças”, ou
“muitieramá”, “pardeus”, “bofá”: o ator faz jogo
disso também. No par Grata Célia/Cupido, uma
personalização do texto ajuda a escavar as suas
possibilidades emotivas. Quanto mais não seja
como exercício, é importante sair desse teatro
de robertos. E depois, de vez em quando, é bom
que este apareça. Por exemplo, gosto imenso
que a Viúva tenha aquele chilique e diga: “Ai,
Jesu, aqui d’el rei!”
AD As duas personagens nessa cena,
contracenando, estão em registos diferentes.
JPV Sim, porque uma está a fazer de velha e a
Moça percebe que aquele travesti é exagerado.
Mas é o papel da vida daquele escudeiro.
AD São “corenta” mil reais.
JPV E como o escudeiro, em escudeiro, só tem
três falas, em quase todo o resto do texto faz de
velha viúva, tem de dar ali tudo. É interessante
esses dois registos. No texto original há uma
cisão bilingue: a farsa do Mercador e a do
Doutor estão em português, e a comédia
amorosa da Grata Célia e do Cupido, em
castelhano. Ou seja, há cenas populares, as
portuguesas, e cenas “elevadas”, as castelhanas.
A própria corte dominava as duas línguas e
percebia o seu uso nessas duas peças dentro
da peça, cujo auge se dá quando o Cupido
e o Pastor se encontram. O Cupido fala em
castelhano e o Pastor em português. O Nuno
Carinhas, quando assistiu a um dos ensaios,
deu-me a sugestão que estamos a experimentar,
a de o Cupido começar a falar em castelhano
para enganar o Pastor. Essas duas peças, com
registos totalmente diferentes, são um desafio
enorme para os atores, ao fazerem-nas de forma
encadeada sem contaminação.

“Pessoas amarradas umas às outras”
AD Ao ver os ensaios, dei-me conta de algo
curioso. Há uma espécie de ponte, que não sei
se é provocada ou pensada pelo próprio Gil
Vicente, que é esta ideia de pessoas amarradas
umas às outras. No início, o Filósofo com
o Parvo, mas depois há estas sucessivas
prisões. Embora não uns aos outros, eles estão
presos a qualquer coisa: uma ferramenta, um
instrumento qualquer que os retém. No caso da
Grata Célia, do Cupido e do Pastor, retidos por
uma estrutura não humana. No caso do Filósofo,
há uma outra estrutura, essa sim humana, mas
que pode ser também, por exemplo, uma pedra,
como quando o Parvo dorme.
JPV O Filósofo acha que estar preso é como
estar agrilhoado a uma montanha, impede-o
de viver.
AD Às vezes, perguntava-me como é que
podemos relacionar aquela introdução,
a história do Filósofo, com o resto da peça,
e de repente percebo que uma das ligações
possíveis é através desta imagem construída em
momentos diferentes.
JPV Por isso é que caí na armadilha de que
aquele primeiro agrilhoamento fosse entre a
Grata Célia e o Cupido, por causa desse eco.
Há de facto pessoas presas umas às outras, de
alguma maneira. E não é só nesta peça. Há
outras peças e mitos de agrilhoamentos.
AD Fizemos uma, na terceira peça das Barcas.
JPV Sim. As Barcas é completamente medieval,
aquele teatro em passerelle. Como depois o
Calderón de la Barca vai fazer no Grande Teatro
do Mundo.
AD E a penúltima peça do próprio Gil Vicente
é também isso. Há uma criatura central e as
personagens vão naquela romagem falar dos
seus agravos, do que sofreram ou estão a sofrer.
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JPV Tenho muitos problemas com essas
peças passerelle e jamais faria as Barcas,
provavelmente também não faria a Romagem
de Agravados. Mesmo o Breve Sumário tem um
bocadinho essa estrutura. Fora do dispositivo
da convenção do teatro medieval, tenho
dificuldade em pensá-las. Por exemplo, em
O Grande Teatro do Mundo, que é, passe o
sacrilégio, quase a última peça medieval da
história do teatro, as personagens vêm fazer o
seu lamento, a sua prédica, a sua evocação. Esse
motivo das pessoas agrilhoadas, era onde
estávamos, não era?
AD Era e percebemos de repente que o início
rima com aquilo que consideramos ser o eixo
central da peça.
JPV Se o motivo fosse o agrilhoamento, havia
imenso material na história do teatro, dos
Prometeus aos Segismundos desta vida e a
Filoctetes, personagens numa situação de
impotência, que chama pelo teatro. Ficando a
Grata Célia presa na serra, é impossível que não
seja visitada por alguém.
AD Precisa de autorização…
JPV Mas o teatro gosta de pessoas presas,
porque mais cedo ou mais tarde alguma coisa
vai acontecer. É um motivo teatral que o
Beckett vai repegar. Há aqui motivos que fazem
parte da nossa herança comum, como o da
máscara. Teria fobia, há uns anos, em fazer uma
peça com mascarados e agora estou a encenar
uma em que eles nem sequer lá estavam e fui eu
que os inventei.
AD É uma ideia muito curiosa, teres habitantes
daquela floresta que de vez em quando
aparecem e circulam e são eles próprios
mecanismos dos enganos.
JPV É essa ideia do motivo. A Grata Célia,
quando está desterrada na serra, é visitada
por dois veados. Isso tem que ver com um
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filme húngaro que vi recentemente chamado
Corpo e Alma. Uma das personagens trabalha
num matadouro e de repente o filme tem uns
interlúdios com dois veados à beira de um
rio. Porque a personagem acorda a seguir,
percebe-se que são sonhos. Esse motivo
dos veados ficou-me gravado. E quando vi
a Grata Célia sozinha, pensei em animais a
virem visitá-la. E para não serem animais
ameaçadores, são dois veados, porque ela já vai
receber o Cupido e já chega, a fera vem aí.
AD A fera vem aí, sendo que, nessa invenção,
na cena imediatamente anterior, Cupido já lá
está.
JPV Sim, isso fomos nós que inventámos
também. Primeiro pensei que ela seria visitada
por um veado. Corrigi para dois, sendo que
um é o Cupido disfarçado, um pouco inspirado
nas Metamorfoses, do Ovídio, deuses que se
metamorfoseiam em animais para seduzir
mortais. Não disse isso ao João [Melo], mas,
quando fizemos umas primeiras brincadeiras
mascaradas, ele próprio sugeriu que fosse o
Cupido a vir sob disfarce. São motivos visuais,
assombrações, mas o teatro é um espaço de
assombrações. Imaginemos que dizia à Sara:
vamos fazer o Sonho de Uma Noite de Verão
com o mesmo cenário, talvez não precise das
casinhas, mas com as cortinas. Os veados
apareceriam, porque era a mesma floresta. Esse
motivo teatral está em Sonho de Uma Noite de
Verão, na cena de iniciação sexual do Despertar
da Primavera, na passagem de Lear durante a
tormenta, em Como Queiram também.
AD Gostava que falasses da questão musical,
porque me parece importante na definição do
tipo de espetáculo que estás a montar. Essa
dimensão podia ter sido resolvida de outra
maneira, mas quiseste ter alguém a tocar ao
vivo, trazendo uma determinada temperatura
às cenas, uma respiração. Foi algo pensado
desde o início, não foi?

JPV Teve que ver com o meu gosto e a minha
relação com o instrumento, o alaúde. Mas há
também uma função objetiva. Sempre que lia
o texto, sentia-o muito apressado. E precisava
de o retirar dessa velocidade. O som do alaúde
favorece um momento de retração, mais
suspenso, poético e lento, é um instrumento
apolíneo. Quando falei com o Hugo [Sanches]
sobre as possibilidades de interpretação, se
seria um ou uma intérprete, imediatamente
respondi uma intérprete, pelo eco que criaria
com a princesa. Há um dado momento em
que a Ananda [Miranda] está em silêncio, a
olhar para a princesa presa e a princesa vê a
Ananda. Quanto à verosimilhança, é zero,
porque a Ananda não está na serra Mineia, está
no palco, mas a princesa também, criando-se
uma possibilidade de espelhamento. Até agora
não tenho outro som na peça, a não ser o do
vento produzido por uma máquina artesanal.
Estamos ainda a ponderar algum outro tipo
de ruído, mas terá de ser feito por qualquer
coisa material, ocarinas ou algo do género.
Quando falámos das possibilidades do alaúde,
que pode ser tocado mais a rasgar e até ser um
instrumento de rock’n’roll, e o Hugo falou em
poder marcar o ritmo de algumas cenas, logo
respondi que quero que o alaúde nos desacelere
e crie um outro espaço, uma outra dimensão.
Às vezes, estou a ouvir a Ananda a tocar e o
que vejo são cortinas a movimentarem-se, nada
mais se passa. Se estiver um ator em cena, a
ação não é o ator, é a Ananda e a máquina de
cena a mexer-se como se essa floresta tivesse
vida própria, como se houvesse uma poética
que o alaúde lhe confere. Curiosamente, quando
estava a ver o programa de Amor/Enganos,
a montagem de Frágua de Amor e Floresta de
Enganos que o Luis Miguel [Cintra] fez em 2000
e da qual resulta esta tradução do José Bento,
ele também tinha um instrumento em cena, a
gaita de foles, com que os atores improvisavam
canções. Isso seria impossível para mim, talvez
porque sou transmontano e ouvi muito as gaitas
de foles. Esse já é um instrumento que puxa pela
peça. Mas eu queria algo que nos suspendesse

e que nos fizesse logo entrar na floresta. Nas
primeiras vezes que a Ananda tocou, ela retraía
os atores e é engraçado porque os ensaios
corriam sempre melhor quando ela estava. Mas
ela está a ficar contagiada pela teatralidade, já
não tem aquele espaço reservado, por isso agora
vamos ter de puxar o alaúde outra vez para o
tal espaço onde eu sempre quis fazer a peça, no
meio da floresta.
AD Há ainda a questão de atravessares este
texto por um outro que vem de outro sítio,
embora as personagens coincidam de alguma
maneira.
JPV Coincide apenas o Cupido. Aliás,
a montagem do Luis Miguel faz-se através do
Cupido, que atravessa a Frágua de Amor e a
Floresta de Enganos.
AD Naquele excerto da Frágua que foste buscar.
JPV Isso foi o que sobreviveu das pesquisas de
outras cenas possíveis. Gostei muito da cena de
Vénus, de um romeiro e de um peregrino lhe
sugerirem que cante uma canção que espelhe a
sua dor. Isso pareceu-me fiel, essa coisa da noite
de música, além do teatro. Queria também que
a Joana [Carvalho] tivesse uma outra cena, não
só as das farsas, que houvesse mais presença
feminina nesta floresta e nestes enganos de
amor. Embora Vénus venha à procura de um
Cupido que depois não se confirma, porque
o filho que ela acha que tem não é como ela
pensa, a cena está a sobreviver. De repente,
entram Vénus, Cupido e Apolo, e isso é fiel
à questão da floresta teatral, do espaço do
teatro, onde os seres mitológicos convivem e se
misturam com os animais, os mascarados e os
mortais. A cena de Vénus é um lamento, forma
que reaparece com o Rei Telebano, embora
mais curto. O lamento é uma forma musical,
um género de cena, de representação.
AD É curioso que no argumento apresentado
pelo Filósofo estejam todas as cenas menos uma.
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JPV Não está a do Doutor e não sei por que
razão.
AD Talvez por esse engano ser desmesurado na
ousadia, porque há uma delegação de poderes.
O Doutor fica investido do poder do rei.
JPV Ele só menciona os enganos do Mercador
e do Rei Telebano, da Grata Célia e do
Cupido. Fui repescar uma fala da cena do
Doutor, porque achei que devíamos ter os três
enganos no início.

“O brinquedo que temos nas mãos”
AD No final desta conversa, poderíamos falar
sobre a motivação para fazeres Gil Vicente.
Qual a sua pertinência nos dias de hoje? Mas
é bom que não se fale. Porque é que havemos
de fazer essa pergunta relativamente a certos
autores? Não creio que faça muito sentido.
JPV Eu não teria encenado Gil Vicente de
livre e espontânea vontade, confesso. Mas isso
aconteceu-me com outros desafios que me
foram propostos, e até no contexto de uma
programação territorial, em que achava que
poderia ser interessante fazer determinadas
peças, e aí fi-lo por programa político. Como
encenador não tenho tido um programa
pessoal. Respondi muitas vezes a desafios
porque me fazem descobrir os dispositivos.
Confesso que estou bastante surpreendido em
relação às possibilidades, fiz um reset dos meus
preconceitos, porque no fundo o que eu tinha
era, não um preconceito, mas um pré-conceito
em relação ao Gil Vicente.
AD Mas é isso, quer uma coisa quer outra.
Qualquer coisa que está antes de…
JPV …antes de sabermos a verdade, ou a nossa
verdade em relação ao Gil Vicente. De facto,
em ação, na mecânica, encontro coisas muito
surpreendentes nesta peça. Alguns autores não
deixam de nos assombrar de alguma maneira.
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Porque é que o Shakespeare vai aparecendo?
Acho que tem que ver com os dispositivos, ou
seja, os dispositivos sobreviveram e provocam
os praticantes, as máquinas teatrais estão lá.
E como estão lá, e estão oleadas, mais tarde
ou mais cedo alguém vai pô-las a trabalhar
outra vez. Isso acontece, por exemplo, com
um autor que nunca fiz, Pirandello, que tem
peças dos anos 20 do século passado, de grande
complexidade a vários níveis da representação.
São máquinas teatrais. É como o pano de boca e
as máquinas de vento. Mais tarde ou mais cedo,
alguém vai dar à manivela e tirar o pó a uma
máquina de vento. Em algum sítio do mundo,
alguém está a fazer uma trovoada com um
latão neste momento, ou a abrir e a fechar um
pano de boca. São máquinas de convenção que
imediatamente se põem a funcionar e… [estala
os dedos]
AD Ao falares em abrir e fechar um pano de
boca, fizeste um movimento de mãos como
quem corre cordas. Agora é um botãozito.
JPV Mas eu fiz como no Pai Tirano, não é?
AD Exato, um, dois, três, quatro, até levares a
marretada na cabeça.
JPV É ótimo! Para mim, as cenas dos ensaios
no Pai Tirano são incríveis. E há aquela parte
muito boa em que o Ribeirinho já está todo
apaixonado pela Tatão e chega atrasado ao
ensaio. É a cena em que o pano de boca está
avariado, não se consegue abri-lo, e eles
põem-se a falar um com o outro. De repente
percebe-se: o pano abriu, eles estavam afinal
a falar à janela em cima do palco e os outros
todos a ver. É essa coisa que o teatro tem.
Pões uma porta em cena e no primeiro dia os
atores vão abrir, fechar e bater a essa porta.
Se puseres uma campainha daquelas de hotel,
no primeiro dia é insuportável, porque toda a
gente vai querer tocar à campainha. Acho que
o mesmo se passa em relação ao Gil Vicente:
tem que ver com atores ou encenadores que

experimentaram muito a máquina teatral,
e mais tarde ou mais cedo, por mais que
estivesse longe da vontade ou da ideia de o
fazer, imediatamente se começa a brincar com
a máquina e ela começa a funcionar. Quando
o Nuno [Carinhas] veio assistir a um ensaio,
disse o mesmo. Gil Vicente faz-nos logo
querer montar o texto. Não há propriamente
uma pertinência do ponto de vista político ou
civilizacional, mas do brinquedo que temos nas
mãos, que ainda continua a ser o teatro.
AD Pronto, e com isto lixaste o final desta
conversa. Porque era exatamente…
JPV …isso que tu não querias. Corta. Apaga.
AD Não apaga nada. O que é engraçado é
terminar assim. A ideia era não falar sobre isso,
mas falaste, e muito bem.

Conversa realizada no dia 17 de fevereiro, na sala
de ensaios do Mosteiro de São Bento da Vitória.
Transcrita por Marta Santos Silva e editada por
Fátima Castro Silva.
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A morada de Cupido
Nuno Meireles*

Na Floresta de Enganos, encontramos Cupido sempre no meio de lugares da natureza. É certo que o deus do Amor desce dos céus e que não pertence ao nosso
mundo, mas Vicente coloca-o somente no meio da floresta ou da serra. Isto intriga
e leva-nos a pensar no espaço cénico e simbólico da natureza. Há muito mais além
disto em Floresta de Enganos, mas parece-me, no entanto, que o elemento natural é
simultaneamente cenário e tema desta comédia. Sabemos que essa natureza é simbólica, teatral, feita mais de alusões do que de visões. A palavra “floresta”, por exemplo, é repetida por várias personagens e, contudo, apenas uma das figuras parece
viver nessa mesma floresta: Cupido. Vicente joga com a passagem imediata (pelas
palavras) entre tempos, casas, palácios e meio natural. Cupido, contudo, está sempre em lugar selvagem, seja na estranha floresta onde espera Apolo, seja na serra
Mineia em que encontrará a princesa Grata Célia. Todas as outras partes da peça
passam-se em meio urbano e diríamos que Cupido vive num bosque encantado a
que não vai ninguém. No final, este espaço só é visitado (interrompido?) pelas personagens que vão resolver a peça, com a Ventura (destino) à cabeça, para conduzir
ao inevitável final feliz. Se lermos metaforicamente esta soma de acontecimentos,
temos algo como: “Cupido é senhor da natureza até ser interrompido pelo destino.”
Dito de outro modo, poderíamos entender simbolicamente que o amor será senhor
da nossa natureza até que haja uma intervenção do destino. O destino torna-nos
senhores do amor? Grata Célia parece esperar o Príncipe com quem se vai casar,
a despeito de Cupido. Já que o deus do Amor acentua uma divisão de espaço, cénico
e simbólico, será que nesta peça o amor divide em vez de unir?
Um espaço de passagem
Na Floresta de Enganos, Cupido parece habitar um lugar dividido, de passagem,
em que ninguém mais vive ou fica, entre a floresta e a serra. Vejamos: a princesa
Grata Célia, para lá levada por engano, voltará ao seu mundo no final. O pastor
que aparece a meio e fica aprisionado (e também enganado) por Cupido, é alheio
ao amor em que se encontrou, por isso pertence igualmente a outra realidade.
Ninguém habita realmente aquele bosque encantado. A Ventura e a sua comitiva
estão igualmente de passagem pela serra, em romaria. Tudo isto pode dar uma
noção do que Cupido parece simbolizar aqui, por si só: o amor que vive num lugar
à parte, de passagem. O amor prenderá (através de enganos, note-se) várias personagens à natureza, mas não quer ser preso ou posto à prova. Não digo que
Vicente tenha intencionado isto, mas é perfeitamente vicentino haver obje* Doutorando em
tos e lugares como metáfora, com duplos sentidos. Penso em como terá sido
Materialidades da
Literatura (Faculdade de
a apresentação original desta peça, em 1536. Sei que a corte de D. João III,
Letras da Universidade
que assistiu a esta representação, dominaria toda uma série de códigos sobre
de Coimbra), com uma
o poder invocador das palavras e o que significariam estas alusões a florestese sobre Gil Vicente em
tas, pastores, arvoredos, desterros e romarias por lugares inóspitos. Creio
recriações modernas.
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que são metáforas que agora só podemos adivinhar. Que sentido terá um lugar se
nele habitar unicamente Cupido? Poderá ser a ideia de o amor ser algo à parte ou
de passagem. No fim da Floresta de Enganos, depois de curta conversa, Grata Célia
casará com um Príncipe, seu igual em estatuto e igualmente virtuoso (ela não cede
à sedução de Cupido e ele vem em romaria). A Cupido coube todo o ideal amoroso de penar inutilmente por amor. Gil Vicente, por outro lado, poupou-nos ao
diálogo sedutor que poderia ter escrito entre Grata Célia e o Príncipe: mostra-nos
especialmente Cupido preso, enquanto se prepara um matrimónio real. Lida esta
cena como metáfora, temos um casamento combinado em que o amor está por
perto mas posto de parte, preso, devidamente algemado. Reparamos que a princesa
Grata Célia recusa assim as investidas de um deus. Todavia, não foi a primeira
heroína que, numa serra vicentina, recusou a sedução de um deus. Numa outra
serra, temos Lusitânia (no auto do mesmo nome), levada a casar-se com Mercúrio,
esquecendo assim um nobre cavaleiro de nome Portugal… Vicente coloca depois
Mercúrio a recuar no casamento e a aceder ao verdadeiro casamento real entre
Lusitânia e Portugal. Temos então outra serra e outro amor falhado de deuses para
que o amor entre iguais acontecesse. Analisar outras peças de Gil Vicente ajuda-nos
a compreender o espaço cénico e simbólico da Floresta.
Escondido nas ruas
Pensemos em outra peça onde aparece Cupido, precisamente acerca do casamento
entre dois monarcas. A Frágua de Amor, que celebrava o matrimónio real (1524),
passa-se completamente em meio urbano. Vicente representa o deus do Amor
como um capitão que ajudara D. João III a conquistar um castelo em Espanha.
O castelo conquistado significa declaradamente a princesa D. Catarina. Aí, Vénus,
como mãe de Cupido, vem procurá-lo sem saber da ajuda do filho ao matrimónio
real e conclui que o menino se escondeu. Vicente coloca aqui o mesmo Cupido de
Floresta, mas em criança, não ainda o homem sedutor e apaixonado que temos na
sua última peça. Será como se em 1536 o deus do Amor tivesse crescido cerca de
dez anos desde 1524 e deixado de ser menino. O mais certo é que o nosso autor
brincasse com o que a corte já havia visto, cerca de dez anos antes. Mas o lugar onde
o deus se esconde é uma vez mais sugestivo (sem esquecer que colocar Cupido nesta
cena é declarar simpaticamente que houve Cupido, ou amor, entre os dois monarcas). O capitão que ajuda na conquista será então um menino que se escondeu nas
ruas, segundo a mãe. É curiosa a sugestão de Cupido se esconder nas ruas, pois dá
a ideia de brincadeira entre casas, de escondidas. Contudo, Cupido vai esconder-se
no meio da cidade e não parece lá habitar. Pensando na natureza de Floresta, sugiro
então que não é nas ruas que mora Cupido, pelo menos no teatro vicentino. Sei
que oscilo entre o literal e o metafórico, mas o teatro vicentino é rico neste trânsito.
Saltemos para uma das mais belas peças vicentinas onde há também um lugar
natural, um disfarce e um amor.
Floresta de dores
O caso mais singular no teatro de Vicente em que se conjugam amores e quase
todos os lugares da natureza será a Tragicomédia de Dom Duardos. No seu centro e na maior parte da peça, existe um horto ou pomar e uma situação amorosa.
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O príncipe Duardos (disfarçado de hortelão) habita esse horto que pertence à
(também) princesa Flérida. Nas comédias de Vicente há sempre aventuras e provações dos heróis. A aventura de Duardos é passar por vilão (baixa figura) para
conquistar o coração da princesa, querendo ser amado pela pessoa que é (e não
pelo seu título). Enquanto Duardos ficar no lugar da natureza esconderá sempre a
sua verdadeira identidade e esse pomar, horto, jardim, transparece o que Duardos
sente. Vicente coloca na boca deste herói os mais poéticos monólogos enquanto
ele aguarda a vinda de Flérida. Num deles, Duardos declara: “Ó minha floresta de
dores/ e arvoredos floridos/ imortais!/ secaríeis vossas flores,/ se tivésseis os sentidos/ humanais.”1 Até um pomar florido pode ser uma “floresta de dores” enquanto
não aparece a dona do lugar e do próprio coração. Em 1522, Vicente faz uma outra
floresta, também viva e ameaçada pelo amor, pois Flérida (igualmente apaixonada
por Duardos) ordena que seja destruído o lugar para que assim reflita o que sente.
Vicente faz, o amor desfaz. Mas os dois apaixonados desta peça acabarão juntos
e, no final, abandonam o jardim porque a aventura terminou. Entre uma coisa e
outra, vemos a felicidade dos verdadeiros hortelões, Julião e Constança Roiz, que
em Vicente são exemplo único de casamento feliz, unidos por recorrentes expressões de carinho.
Espaços e tempos
Adivinhamos alguma simbologia associada ao amor e a lugares da natureza mas,
como se trata de teatro, temos de pensar no seu espaço cénico. Como teria Gil
Vicente feito em cena esta Floresta de Enganos, a casa de campo da Comédia do
Viúvo ou o pomar de Dom Duardos? Não sabemos como se daria realidade cénica
às várias florestas, à parte o poder invocador das palavras. Temos informação no
seu Livro das Obras de grandes construções em cena, como um barco no caso da
Nau de Amores ou uma forja na Frágua de Amor. Contudo, nunca vêm mencionadas as formas por que apareceram serras, montanhas, jardins, hortas, desertos
e florestas. Seria possível, apesar de tudo, ter havido representações aparatosas de
montanhas e de serras nesses espaços da corte? Ou, por outro lado (e inclino-me
para esta hipótese), a voz dos atores que dizem sucessivamente “esta floresta” teria o
poder de fazer aparecer toda uma floresta? Este é um ponto extremamente importante porque nos permite reavaliar o teatro vicentino. Cremos muitas vezes que a
arte se move de progresso em progresso e que o teatro de Vicente teria sido ultrapassado pelos cinco séculos até aos nossos dias. Todavia, se no meio de uma sala
sem cenários bastava alguém em 1536 dizer “esta floresta” para criar uma floresta
na imaginação do público, então o teatro vicentino está incrivelmente próximo das
formas mais modernas de teatralidade. Do final da Idade Média creio que o teatro vicentino salta assim para a teatralidade do século XX. Penso imediatamente
em alguns exemplos modernos, de encenadores e autores de referência. Em 1924,
por exemplo, o encenador russo Vsevolod Meyerhold encenava A Floresta, de
Aleksandr Ostróvski, que se passa, como o título indica, em meio natural. Contudo,
muito criativamente, Meyerhold encena essa floresta sem uma única árvore, mas
num cenário construtivista em plataformas. Mostra-nos como é possível a montagem do texto sobre um espaço sugerindo assim o seu lugar natural. Se encontramos
uma floresta na encenação russa, podemos entrever Bertolt Brecht nas palavras da
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Floresta de Enganos (passe o anacronismo intencional). Há um procedimento que
diríamos brechtiano (porque narrativo, distanciado, mediado) na passagem entre
cenas da Floresta:
Nosso argumento acabado,
o Mercador v’reis entrar,
pensando que há de enganar,
mas ficará enganado.
Nesta fala do Filósofo está exposta a teatralidade que se repetirá na peça vicentina: cada cena, uma vez acabada, conduz à cena seguinte pelas palavras de uma
personagem que fala diretamente ao público. O Filósofo tem consciência do discurso feito e do dispositivo que virá a ser reforçado por cada figura. Estas passagens
de cena recordam o modo como no teatro de Brecht se mostra algo declaradamente.
Não se vive ou encarna, mas didaticamente se demonstram exemplos, parábolas,
metáforas, mesmo que seja num espaço vazio, preenchido apenas pela cumplicidade, sobretudo pelo jogo entre quem vê e quem faz. Desde O Espaço Vazio (1968),
de Peter Brook, é claro para nós que a ação teatral, por si só, torna visível o invisível.
Brook, enquanto encenador, por exemplo, faz representar num único tapete, espaço
efetivamente vazio, o shakespeariano Hamlet com os seus palácios da Dinamarca.
Pergunto-me se Vicente, quinhentos anos antes, terá tido também um espaço vazio
à sua disposição, com palavras, sobretudo palavras. A arte dá saltos nos séculos e
encontra-se em formas e visões semelhantes. Haverá muito a ligar o teatro medieval
de Vicente ao nosso teatro moderno e, entre muitas razões, acredito que seja por
isso que hoje o representamos.
Símbolos
No momento em que escrevo, estou como o público de Vicente em 1536 ao saber,
com alguma antecipação, que será representada uma comédia desconhecendo a sua
forma. Não sei que forma terá a Floresta de Enganos no palco do Teatro São João.
Chego ao fim deste texto também como o público vicentino, a somar leituras e
experiências passadas, cheio de curiosidade. O teatro, no entanto, não é um lugar
de somas mas de descobertas. Posso apenas rever o que ficou dito e imaginar como
isso dialogará com a cena. Sei simultaneamente mais e menos do que a corte de
1536, pois sei o que o texto diz e pondero naquilo que virá a ser. Mas o texto não é
o teatro. O texto diz da cumplicidade entre personagens e da cumplicidade com o
teatro que se vai fazendo. Sei mais e também menos do que a corte de Vicente pois
não vi o teatro que eles viram, não respirei o lirismo dos seus poetas. Posso dizer
que não vivo no mesmo mundo e que leio com os olhos de agora.
Volto à inquietação inicial: a morada de Cupido. Vicente valoriza os pastores ao
longo de todo o seu teatro, mas coloca sistematicamente as personagens nobres apenas de passagem em lugares da natureza. Essas figuras estarão de passagem como
se não pertencessem lá e lhes fosse arriscado permanecer. O príncipe Duardos
refugia-se temporariamente no horto de Flérida. A jovem Liberata (em Divisa da
Cidade de Coimbra) está exilada na montanha de Mondérigon. A princesa Grata
Célia (nesta Floresta de Enganos) é levada para a serra Mineia, de que se evade.
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Metaforicamente, a princesa evade-se da prisão de Cupido na natureza. Arrisco
dizer, por fim, que Cupido (como símbolo) habitará a nossa natureza. É mais do
que natural que fiquemos presos de amores. Todavia, vejamos, para que as personagens das comédias de Vicente possam seguir com a sua vida, o deus do Amor terá
de estar dominado ou cada floresta pode vir a ser uma “floresta de dores”. Cupido,
senhor da natureza, não poderá circular à sua vontade. Em Gil Vicente, cada comédia, cada história (como se diz no início da Divisa), ainda que comece “em dores”,
tem um final feliz. Há quinhentos anos, o nosso maior poeta do teatro já sabia como
precisamos de finais felizes. Atravessamos a floresta, a nossa irrequieta natureza,
lugar interior e morada de Cupido. Entremos nela, sem esquecer o caminho que
conduz à saída.

1 Tragicomédia de Dom Duardos. Trad. Mário Barradas e Margarida Vieira Mendes.
Livros Cotovia/Teatro Nacional São João. Lisboa, 1996.
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Coisas que não são de crer
acho por esta floresta.
Gil Vicente
Floresta de Enganos

Ó minha floresta de dores
e arvoredos floridos
imortais!
secaríeis vossas flores,
se tivésseis os sentidos
humanais.
Gil Vicente
Tragicomédia de Dom Duardos

37

“Mistura radical”
Emanuele Coccia*

As plantas ostentam uma indiferença soberana perante o mundo humano, a cultura dos povos, a alternância dos reinos e das épocas. As plantas parecem ausentes,
como que perdidas num longo e surdo sonho químico. Não têm sentidos, mas de
forma alguma estão retiradas: nenhum outro ser vivo adere mais do que elas ao
mundo que as rodeia. Não têm os olhos ou os ouvidos que lhes permitiriam distinguir as formas do mundo e multiplicar a sua imagem na iridescência de cores e
sons que lhes emprestamos. Participam na totalidade do mundo em tudo o que nele
encontram. As plantas não correm, não podem voar: não são capazes de privilegiar
um lugar específico em relação ao resto do espaço, devendo permanecer aí onde
estão. Para elas, o espaço não se esfarela num xadrez heterogéneo de diferenças geográficas; o mundo condensa-se no pedaço de solo e de céu que ocupam. Ao contrário da maioria dos animais superiores, elas não mantêm nenhuma relação seletiva
com o que as rodeia: estão, e não podem deixar de estar, constantemente expostas
ao mundo que as rodeia. A vida vegetal é a vida enquanto exposição integral, em
continuidade absoluta e em comunhão global com o meio ambiente.
[…] A instalação sedentária e definitiva de seres vivos em terra firme coincidiu
com a transformação radical do espaço aéreo que rodeia e envolve a crosta terrestre: aquilo a que, desde o século XVII, chamamos atmosfera viu modificar-se a sua
composição interna. Graças às plantas, a terra torna-se definitivamente o espaço
metafísico da respiração. Os organismos dotados de fotossíntese foram os primeiros a colonizar e a tornar a terra habitável: os primeiros seres vivos integralmente
terrestres são os maiores transformadores da atmosfera. Inversamente, a fotossíntese é um grande laboratório atmosférico no qual a energia solar é transformada em
matéria viva. De um certo ponto de vista, as plantas nunca abandonaram o mar:
trouxeram-no para onde ele não estava. Transformaram o universo num imenso
mar atmosférico e transmitiram a todos os seres os seus hábitos marinhos. A fotossíntese não é mais do que o processo cósmico de fluidificação do universo, um dos
movimentos pelos quais o fluido do mundo se constitui: o que faz respirar o mundo
e o mantém num estado de tensão dinâmica.
[…] O ar que respiramos não é uma realidade puramente geológica ou mineral
– não reside simplesmente aí, não é um efeito da terra enquanto tal –, mas antes
a respiração de tantos seres vivos. Ele é um subproduto da “vida dos outros”. Na
respiração – o primeiro, o mais banal e inconsciente ato de vida para uma imensa
quantidade de organismos –, dependemos da vida dos outros. Sobretudo, a vida do
outro e as suas manifestações são a própria realidade, o corpo e a matéria do que
chamamos mundo ou meio. A respiração é, desde logo, uma primeira forma de
canibalismo: alimentamo-nos todos os dias da excreção gasosa dos vegetais, nós
que só podemos viver da vida dos outros. Em perspetiva contrária, todo o vivo é
desde logo o que torna possível a vida dos outros, um produto da vida transitiva
capaz de circular por toda a parte, de ser respirada pelo outro.
39

[…] As plantas são essa sopa primordial da terra que permite à matéria tornar-se
vida e à vida voltar a transformar-se em “matéria bruta”. Chamamos atmosfera a
essa mistura radical que faz tudo coexistir num mesmo lugar sem sacrificar formas nem substâncias. […] Ela rodeia-nos e penetra-nos, mas mal nos apercebemos
desse facto. Não é um espaço: é um corpo subtil, transparente, mal percebido pelo
toque e pela vista. Mas é desse fluido que nos envolve, que tudo penetra e que por
tudo é penetrado, que recebemos as nossas cores, as formas, os odores e os sabores
do mundo. Nesse fluido, podemos encontrar as coisas e deixar-nos tocar pelo que
existe e pelo que não existe. É esse fluido que nos faz pensar, é esse fluido que nos
faz viver e amar.
* Excertos de A Vida das Plantas – Uma Metafísica da Mistura. Trad. Jorge Leandro Rosa.
Lisboa: Sistema Solar (chancela Documenta), 2019. p. 22, 60, 75-7.
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“No labirinto das árvores”
Robert Dumas*

Para além da guerra, a outra ocupação dos reis e dos grandes senhores é a caça.
Começando por ser uma atividade útil, a caça foi concebida como defesa das atividades agrícolas: não basta arrotear as florestas, também é preciso proteger dos
javalis as superfícies conquistadas e cultivadas e afastar os lobos dos rebanhos.
Seguindo o modelo do exército, os príncipes organizam um grupo de pessoas
armadas que vai dos guardas florestais até ao monteiro-mor, passando pelos monteiros. Esses guerreiros um tanto particulares colocaram-se ao serviço dos camponeses para protegerem terras e aldeias. No entanto, essa empresa não tardou a
esquecer o fim para que foi criada e a descobrir outra finalidade: o prazer de caçar.
A caça passa a ser um jogo guerreiro, privilégio dos nobres e dos poderosos, uma
arte que distrai da guerra, ao mesmo tempo que exercita as qualidades necessárias
para a guerra. Em vez de se eliminar os animais em proveito da agricultura, tratou-se de os proteger, para grande prejuízo dos camponeses. Cria-se então uma relação
completamente diferente com as árvores, que choca frontalmente com a mentalidade arcaica dos camponeses. Um novo direito florestal restringe a comunidade
das florestas, como os próprios termos comprovam: sylva ou saltus designam extensões arborizadas que não dependiam da propriedade privada e de que usufruíam
as comunas, mantendo-se indivisas; foresta, termo jurídico que aparece nas leis dos
lombardos e nos capitulares de Carlos Magno, designa extensões de florestas destinadas ao uso especial do rei e dos seus oficiais. Como era sobretudo em função da
caça que os monarcas francos reservavam para si as florestas, povoaram-nas com
animais selvagens, que era proibido matar. As florestas menos importantes e que
ficavam isentas das proibições acabaram sempre por cair na posse dos senhores ou
dos principais utentes e, como tinham perdido o carácter de propriedade comunal,
os poderosos não tiveram dificuldade em reivindicá-las, fazendo valer uma espécie
de usucapião, de posse prolongada. O direito de floresta e de caça foi apanágio obrigatório da senhoria. Os reis mostraram-se ciosos de um privilégio que garantia o
seu prazer predileto. Apaixonado pela caça, Carlos Magno herdou essa paixão, trazida da Germânia pelos seus antepassados, e soube transmiti-la aos seus sucessores,
como prova um capitular de 877 pelo qual Carlos, O Calvo, institui uma longa série
de florestas, forestae regiae, onde proibiu o filho de caçar. As concessões de florestas
dadas por reis foram raras: os eclesiásticos e os abades foram os únicos que conseguiram obtê-las, em proveito das suas igrejas ou dos seus mosteiros. Só ao príncipe
cabia o direito de permitir a criação de uma foresta, ato que era designado pelos
verbos forestare, afforestare ou inforestare. Quando um grande da corte, conde ou
mordomo-mor do rei, queria criar uma foresta, ou seja, subtrair bosques aos efeitos
devastadores das práticas camponesas para aí preservar a vida selvagem, tinha de
pedir autorização ao monarca, mesmo para aqueles de que era proprietário.
A preocupação, revelada pelos monarcas, de impedir a devastação das suas florestas, garantir a conservação da caça e reservar para eles o prazer de caçar passa
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a ter um significado estranho e convincente, se lermos o livro de um jurista, John
Manwood, intitulado Tratado das Leis da Floresta. Escrito em 1592, esta obra nostálgica lembra as antigas leis referentes à florestação e à preservação da natureza,
numa época em que já não eram respeitadas há muito tempo, nem em Inglaterra,
durante o reinado de Isabel I, nem em França, durante o reinado de Henrique IV.
Manwood reflete sobre esses tempos obscuros em que a monarquia se vai construindo tumultuosamente, ao mesmo tempo que converte a floresta, que define na
perfeição, em santuário: “Uma floresta é um território definido constituído por terrenos arborizados e ricas pastagens, reservado para permitir que os animais selvagens e os pássaros da floresta, de altanaria e bravos lá vivam em paz, sob a proteção
do rei, para sua diversão e seu prazer; esse território privilegiado está demarcado e
delimitado por marcas, marcos e limites inamovíveis, marcos e limites conhecidos
por inscrição nos arquivos ou por prescrição; a floresta tem uma vasta população
de animais selvagens destinados à montaria ou à caça e inúmeros poisos de verdura,
destinados a favorecer o habitat desses animais; para tratar da salvaguarda e da
manutenção desses locais, bem como dos poisos e da caça grossa, existem oficiais,
leis e privilégios especiais, requeridos para esse efeito, e que são próprios de uma
floresta, excetuando qualquer outro lugar. É por isso que uma floresta é essencialmente constituída por quatro coisas: verde e caça grossa; leis e oficiais especiais.
Tudo isso se destina a permitir a preservação da floresta como local de diversão
para os reis e os príncipes.”1 Ao conceder o direito de serventia de uma floresta,
o rei refreia as tentativas de reapropriação dos bosques por parte dos camponeses,
mas, acima de tudo, salva a floresta, ergue uma muralha contra os avanços da civilização. Com grande pertinência, Robert Harrison destaca o duplo papel do poder
real: “Como soberano transcendente do país, o monarca está encarregado de tratar
do mundo natural em que o seu reino assenta… Portanto, ao mesmo tempo que a
coroa e os privilégios, o soberano herda uma responsabilidade dupla: deve governar o mundo doméstico do seu reino, mas também deve definir-lhe as fronteiras e
salvaguardar um espaço selvagem para além dessas fronteiras.”2
Bestiário realista ou simbólico
No seu comentário ao tratado de Manwood, Robert Harrison destaca uma figura
do rei que exibe a força em estado puro como princípio de soberania. No mais
profundo das florestas, longe dos olhares, o soberano entrega-se ao ritual da caça
e assim reata simbolicamente os seus laços com o poder selvagem, graças ao qual
conquistou o seu reino: “Por mais que o rei encarne e represente a força civilizadora
da História, a sua soberania reveste-o de uma selvajaria maior e ainda mais poderosa do que a própria natureza. Sem essa natureza fundamental, não poderia proteger ou administrar o seu reino. Como soberano do país, domina a terra selvagem,
já que, por natureza, não há quem seja mais selvagem do que ele. Por conseguinte,
dada a sua dupla natureza, o rei está tão ligado à floresta como à corte.”3 Como a
floresta se mantém longe dos hábitos e costumes da sociedade, transforma-se numa
espécie de reserva onde o soberano vai buscar a energia para reativar na caça o
seu poder. No entanto, essa retirada para a floresta revela igualmente a separação
e a complementaridade entre a natureza selvagem e a civilização. A espessura das
árvores não cortadas, não transformadas pela indústria humana, das árvores que se
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mantêm de pé, dá à floresta uma obscuridade fundamental em que os homens não
podem viver. Na floresta, os homens perdem a sua humanidade e tornam-se selvagens. Para se sobreviver no labirinto das árvores, há que estar aquém ou além da
condição humana. Neste sentido, o rei caçador exibe a sua diferença quando cumpre o ritual feroz da montaria e faz explodir a violência pura do início da instituição
dos Estados que sucederam ao desaparecimento do mundo romano. Esses tempos
sombrios, e que assim continuam a ser para os historiadores, guardam um primeiro
segredo da instituição estatal nessa conversão da floresta em santuário: a violência
surge como a face oculta da civilização, e mesmo como aquilo que a autoriza. Os
filósofos da idade clássica lembrar-se-ão do rei caçador que se transforma em animal feroz no meio dos animais ferozes: leão, raposa, lobo, Leviatão ou Beemoth,
é assim que o bestiário realista ou simbólico designa o príncipe, desvendando de
uma forma ligeiramente velada o terrível segredo do poder político.

1 Texto citado in Robert Harrison, Forêts, essai sur l’imaginaire occidental, Flammarion, 1992, p. 114.
2 Robert Harrison, op. cit., p. 116.
3 Robert Harrison, ibid., p. 117.
* Excerto de Tratado da Árvore – Ensaio de uma Filosofia Ocidental. Trad. Maria Jorge Vilar
de Figueiredo. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007. p. 178-81.
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“A natureza gosta de se esconder”
Nuno Faria*

[fragmento #0]
A natureza gosta de se esconder, dizia Heráclito, de estar oculta, como um enigma
indecifrável, enquanto antinomia da paisagem, como totalidade que não pode ser
abarcada pelo olhar.
[fragmento #1]
Inventámos a linguagem (será correcto dizer “poética”?) para dar corpo a esse sentimento do inexprimível, entre a angústia e o maravilhamento, quando perante o
abismo que é esta totalidade que nos envolve, a um tempo palpável e inefável, física
e metafísica, visível e invisível, carnal e espiritual.
Para os antigos, a natureza – Physis, na terminologia grega – era a própria realidade, donde tudo brota, floresce, perece e renasce, onde tudo está em movimento
e em transformação. “Génese, origem, manifestação.” Fonte de vida mas também
fonte de conhecimento dos próprios seres.
[fragmento #2]
Onde aprendes mais, numa biblioteca ou numa floresta? Faz a ti mesmo essa pergunta sempre que estejas demasiado seguro do que achas que sabes (do mundo, de
ti próprio…). Fá-lo em voz alta para que o som reverbere em ti como um trovão e
te acorde do teu torpor. O conhecimento inebria, anestesia, torna-nos mais seguros.
Mas que fim serve? Para onde nos leva? O que produz? Até onde nos trouxe?
[fragmento #3]
Que estranha circularidade a que se estabelece entre árvores e livros! Derrubamos
árvores para produzir livros e guardá-los em bibliotecas. E em alguns desses livros
cantamos as florestas ou choramos o seu desaparecimento – documentado e guardado para memória futura. Estranhamente, para alguns seres humanos, a memória é mais importante que a experiência. A eternidade, mais importante que o
momento.
[fragmento #4]
Ao imperador romano regressado a Roma depois de mais uma batalha vitoriosa,
ornado da sua coroa de louros, dizia-lhe um escravo ao ouvido: “Olha para trás de
ti, lembra-te de que és apenas humano, lembra-te de que és mortal.” Memento mori.
[fragmento #5]
O loureiro é uma árvore consagrada ao deus Apolo.
A estátua de Bernini representando Apolo e Dafne. Que maravilhoso
trânsito!
Ovídio conta-nos o vertiginoso episódio no Livro I das suas
* Director artístico do
Metamorfoses:
Museu da Cidade, Porto.
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[452] O primeiro amor de Febo [Apolo, para os gregos] foi Dafne, filha de
Peneu [deus dos rios]. Não foi o acaso ignaro a induzir-lho, mas a cólera cruel
de Cupido. […]
[468] Da aljava que traz as flechas, tirou para fora duas setas de efeitos contrários: uma escorraça, a outra induz o amor. (A que induz é de ouro, e a ponta
refulge bem aguçada; romba é a que escorraça, e tem chumbo sob a cana.)
O deus cravou esta na ninfa, filha de Peneu, trespassou com a outra os ossos de
Apolo, ferindo-o até à medula.
Logo este se enamora, a outra foge à ideia de um amante: rejubila ela com
esconderijos nas florestas, com os troféus dos animais que caça, rivalizando
assim com a inupta Febe. […]
[539] Tal o deus e a jovem: ele veloz de esperança, ela de medo. Ajudado pelas
asas do Amor, o perseguidor é mais veloz, não lhe dá descanso, está já sobre as
costas da fugitiva, já lhe sopra sobre os cabelos derramados pela nuca.
Por fim, perdendo as forças […] vencida pelo cansaço, fitando as ondas de
Peneu, “Ajuda, pai”, gritou, “se vós, os rios, tendes poder divino! Extingue e
transforma esta figura, demasiado atraente!”
Mal terminara a prece, um pesado torpor invade o corpo. O macio peito da
jovem é envolto por uma fina casca, os cabelos alongam-se em folhas, os braços em ramos, os pés, há pouco tão lestos, fixam-se em indolentes raízes; o
rosto faz-se copa: só o seu esplendor permanece nela. Ainda assim Febo a ama.
E apoiando a mão no tronco, sente o peito ainda a palpitar debaixo da casca
recente. Abraça nos braços os ramos, como se membros fossem, cobre de beijos o lenho; mas o lenho aos beijos se esquiva.
[557] Então o deus disse: “Já que minha esposa não podes ser, serás ao menos
a minha árvore. Os meus cabelos sempre te terão, e a minha cítara, ó loureiro,
e a minha aljava. Tu estarás com os chefes do Lácio, quando a voz cantar alegre
o Triunfo, e o Capitólio assistir aos longos cortejos. Tu, fidelíssima guardiã,
estarás no umbral de Augusto, diante da porta, de guarda às folhas de carvalho
ao meio. E tal como a minha cabeça é jovem e os cabelos intonsos, também
tu usarás sempre as honras perpétuas de folhas.” O deus do Péan terminara.
O loureiro anuiu com os ramos recentes e pareceu abanar a copa, como se
cabeça fosse.1
[fragmento #6]
A floresta, a natureza, é um lugar de enganos, sim, de permanente transformação,
de ocultação, mas também de revelação – pôr a claro, dar a ver o que está oculto;
é um lugar de diversidade, de fertilidade e de estimulação. Nesse sentido, é como
um avatar da linguagem. A linguagem devora tudo porque tudo nomeia.
Havia um povo, não me lembro de quando nem de onde (uma ilha perto da
Índia, talvez, quando a Índia ainda não se chamava Índia), que não tinha uma
palavra, um nome, para significar Floresta. Floresta era tudo, era como uma gruta,
uma casa ou abrigo, a própria noção da indizível alteridade – como tal, não podia
ser nomeável.
A floresta, então, como lugar de todas as transformações, de todas as máscaras.
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[fragmento #7]
Como os antigos, erguemos templos à natureza.
[fragmento #8]
Alexandre Herculano abandonou a vida literária para se dedicar ao olival, à produção de azeite. Concebeu, dizem, o melhor azeite do seu tempo. A oliveira, venerada
por diversos povos, é a árvore dos antigos. A sua venerável longevidade tornou-a
símbolo de sabedoria. E o líquido “de ouro” que se extrai da maceração dos seus
frutos simboliza a abundância e a fertilidade.
Herculano terá entendido regressar à terra, distanciando-se das convenções literárias. Uma espécie de regresso à origem das coisas. Há, de facto, uma circularidade
mágica entre a terra (o mundo das plantas) e a língua (na dupla acepção: céu da
boca e câmara de ressonância sónica ou fónica, palato e palavra, a boca que ingere
e que profere, lugar de deglutição e de enunciação – lugar da fusão absoluta e da
maior abstracção, mastigar e comer para conhecer, dizer para simbolizar).
Somos simultaneamente íntimos e estranhos ao que chamamos natureza. Como
se a possibilidade da criação da linguagem adviesse da experiência palpável, tangível do mundo das coisas e dos seres. Como se a linguagem exprimisse a diversidade e a complexidade das relações e das intersecções entre espécies (e suas metamorfoses vitais e literárias). E como se o desaparecimento, a perda de diversidade
conduzisse ao olvido dos nomes que demos às diferentes formas de vida. Por isso,
regressamos inelutavelmente à terra e deixamos de nomear a natureza.

1 Ovídio, Metamorfoses. Tradução de Paulo Farmhouse Alberto. Livros Cotovia, Lisboa, 2007.

Texto escrito com a grafia anterior ao novo Acordo Ortográfico.
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De viagem por lugar de gente
que entra e sai
Nuno Carinhas*

Tudo começa, antes de começar, à boca de cena: o proscénio é estrada estreita frequentada por personagens que anunciam – prestidigitação narrativa em uso nos
teatros à italiana.
(Primeiro desafio dramatúrgico “fora do espaço”: o Filósofo, que virá a ser Rei
Telebano, com o Parvo atado ao pé – antecipando Lucky de Beckett –, que será Cupido.)
A cortina de boca do teatro é porta de acesso reservado ao que virá, a quem virá.
Assim se convenciona que alguma surpresa oculta está a ser preparada e que os
dois compères na ribalta nos estão a atrasar, aguçando o desejo de quem está para
presenciar a acção a sério: nós, “gente cortesã”.
Diz-se que o autor era provinciano e pouco viajado, mas na verdade soube convocar lugares e paisagens, abrindo vontades à construção de mostrengas fantasias
teatrais cuja resolução ainda hoje nos desafia a dar-lhes forma.
Quando se anuncia o argumento, “festa de alegria, que de novo se inventou”,
temos acesso à caixa de enganos dos aparecidos que se sucedem, “Figuras dela”, da
Comédia: Mercador e Escudeiro/Mulher Viúva, Cupido e Grata Célia, filha do Rei
Telebano, Apolo e Príncipe da grande Grécia, Ventura Peregrina. E para que eles se
revelem, a cortina de boca dá lugar às cortinas de veludo verde (no teatro, cortina é
uma cortina é uma cortina é uma cortina), que são a floresta cerrada e o dispositivo
que no seu vai-e-vem revela e oculta outras construções que ilustram os espaços
que as personagens transportam nas suas narrativas.
Só por si, as personagens são já o seu lugar, corpo e espaço numa unidade mais
que económica da dramaturgia do teatro, dos actores em bolandas, que se desmultiplicam em personagens que vestem e despem (roupa do espólio do TNSJ posta a
uso), que montam e desmontam os aparatos, as ilusões.
Nesta floresta veloz, acrescem as paredes verdes da casa portátil fenestrada do
Mercador, cujo exterior é contraplacado de choupo à vista, as lâminas que se retiram das árvores verdadeiras; aposta à parede verde da casa da Moça, lugar onde se
faz o pão, que é estrado com fundo como em estúdio fotográfico, a reprodução de
Ceifeiros de Pieter Bruegel, tela pintada ao tempo da Comédia, agarrada por expressivos grampos industriais que indiciam o pôr-e-tirar de imagens substituíveis; da
Grécia, sobram as ruínas brancas, fragmentos de cenário em platô aberto. Sempre
as cortinas, em cada quadro, como folhas de biombo a balizarem o espaço onde à
margem se arruma o que já serviu, ou o que virá.
“Para Gil Vicente, a terra é viva, orgânica. Tem poros, como a pele”, escreveu
Vitorino Nemésio. Nesta produção, a terra-chão é tela preparada, tabuleiro branco de
jogo e reflector, como brancas são as roupas-base da trupe de executantes. Pousado
dentro da ilha quadrangular, cabe tudo o que se fala, até a serra Mineia,
que é referenciada lá para a Praça da Batalha. “E levai-a com engano/ pela
* Encenador, cenógrafo e
figurinista.
floresta de enganos/ para tal serra.”
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Quem plantou os Enganos que medram nesta Floresta? Diz-se “que a viúva que
enganastes/ era homem e não mulher”, bom pretexto para nada ser o que parece.
Basta acreditar na hora.
O belo lamento de Vénus da Frágua de Amor, que por aqui passa, traz “lágrimas
demasiadas” entre cortinas cerradas como se não houvesse caminho neste lugar
onde sopra o Romance Sonámbulo de García Lorca: “Verde viento. Verdes ramas.”
Pergunta Apolo a Cupido, “Então que fazes aqui/ nesta floresta de enganos?”,
relembrando onde pertence esta narrativa, obtendo por resposta: “Ando esperando
por ti.” Que lugar também é este nesta dobra de sentido? O lugar da espera. (Que o
diga a maltratada Grata Célia!)
“Que o mundo triste de agora/ se chama templo de engano” – lugar que é tempo,
embalado pela rima, quiçá semente primeira da floresta que aqui medrou: em qualquer tempo, de há quinhentos anos a esta parte, ressoará a réplica como certa. Vamos
de viagem por entre espaços que se abrem e fecham ao olhar, que aceitamos sem perguntar se esta ou outra paisagem está conforme às palavras. (Nós, e os animais de lá
convocados pela encenação a figurarem enquanto gentil bestiário de rústico Pastor.)
“Já tenho sessenta e seis,/ o meu tempo está passado.” Com Vicente, o nosso
tempo nunca está passado, ainda que tenhamos sessenta e quatro (ou mais), como
na canção dos Beatles. Por entre nevoeiro de farinha continuaremos a vislumbrar
“a esses olhos matadores/ que me cegaram os meus”, enquanto o texto se dobra
como as dobras de cortina: “Juro em minha consciência/ que este texto não o
entendo”, e peneirando será peneirado o bufão.
“Os símbolos vicentinos saem uns dos outros como mistérios multiplicados”
(Nemésio).
As três imensas peças com seus veios verticais de veludo verde, expostas à luz que
as transformam (ou não) em outros tons, outras colorações, “muito bravia floresta/
e entre estas espessuras”, são o grande gesto cenográfico desta produção, a máquina
que movimenta o lugar de lamentos e “pragas de nós”, à sombra do “coração sombrio”, como num palco rotativo, a terra em movimento.
O que se nos oferece são áreas limpas, prontas para receber o olhar lavado. Todas
as superfícies são novas, sem patine do tempo, acabadas de ser construídas, pintadas, costuradas e erguidas, prontas para a exposição dos enganos.
“Vou peregrino/ a um templo que aqui está”, assim me sinto eu, confiante, tantos textos de Vicente passados, sentado no lugar do espectador crédulo, sempre na
expectativa da viagem por novos chãos que verei pela primeira vez. Com entusiasmo
vos digo: tudo o que encontrarem é verdade; tudo o que não está lá, não falta!
“A Ventura tomou as mãos ao Príncipe e Princesa, e com a sua música acabou
esta Comédia.”
Que nos faça bom proveito!
P.S.: “Duas perdizes não são menos que um juiz.” Assisti a um ensaio corrido desta
Floresta de Enganos na tarde de 11 de Fevereiro. Chegado a Lisboa vi, em directo
televisivo, o Estádio do Dragão virar Floresta de Enganos. Também a relva é verde,
cortina de veludo ao baixo, às vezes chão de enganoso futebol. “Se queres matar o
sensato/ amarra-lhe um néscio ao pé.”
Texto escrito com a grafia anterior ao novo Acordo Ortográfico.
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As máscaras: da fauna
à mitologia
Gonçalo Fonseca

“Jardim zoológico vicentino”
A floresta é viva e orgânica. Mais do que um lugar obscuro e denso em vegetação,
propício aos enganos, é antes de mais uma personagem do espetáculo, com uma
respiração e um pulsar de vida próprios.
A necessidade de a convocar, não só como espaço, mas acima de tudo como
elemento vivo, foi o principal motivo para a criação desta coleção de máscaras.
Este “jardim zoológico vicentino” reflete uma bela e intensa poesia da natureza,
traduzida pela fauna que o habita.
Esta floresta rasga o universo de Gil Vicente e vai também beber inspiração à
floresta de Shakespeare em Sonho de Uma Noite de Verão. Aparecem, então, outras
figuras mascaradas que acrescentam uma dimensão mitológica a este lugar: transcendem o natural, rumo ao mágico e ao onírico.
Ideias e inspirações
A ideia para a criação das máscaras de criaturas mitológicas, como os faunos ou
as deusas do templo de Apolo, nasce como uma forma de realçar a importância de
determinadas figuras divinas na obra vicentina. A deusa Vénus é disso exemplo,
frequentemente retratada na companhia de querubins ou faunos.
As máscaras das perdizes na cena do Doutor Justiça Maior surgem por ser comum
na época pagar os serviços dos doutores com perdizes. Estes animais eram usados
como moeda de troca pelo seu trabalho. Em quadros ou iluminuras, os juízes eram
frequentemente figurados na companhia de perdizes.
A raposa, assim como os veados, concorrem para intensificar os elementos naturais da floresta, personificando-os e realçando a relação da personagem Grata Célia
com o seu lugar de desterro e a sua solidão.
A inspiração para as máscaras das vacas, da ovelha e do cão aparece através da
personagem do Pastor. Na sua cena, elas formam uma espécie de presépio pastoril,
criando um quadro vivo que retrata esta personagem e o seu modo de vida singelo.
O engano e o encanto
O engano e o encanto correm lado a lado por entre a floresta. As máscaras criam e
fortalecem relações entre as personagens e acrescentam-lhes uma outra dimensão
na sua relação com o espaço.
Um agradecimento especial à equipa de adereços do Teatro Nacional São João,
pela dedicação e contributo na construção desta coleção de máscaras.
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A floresta é um labirinto?1
Paula Oliveira Cruz*

Uma raposa que tinha brincado com outra
no quintal da casa da mãe
às fábulas de La Fontaine antes de as ter lido
e que depois as leu e disse
as fábulas de La Fontaine tinham razão!
ficou com muita vontade de ir para a floresta
brincar a sério às fábulas de La Fontaine
à entrada da floresta estava uma raposa
a raposa perguntou isto é uma floresta
a sério ou a fingir?
a raposa da entrada da floresta
achou a pergunta tão ingénua
que achou que não valia a pena
estar a explicar à outra
que ali ou se come ou se é comido
e que para quem come como para quem é comido
saber se ali é uma floresta a sério ou a fingir
não é uma questão pertinente
isto aqui é uma casa particular
respondeu a raposa
e bocejou2

Com este poema/fábula de Adília Lopes, abrimos a porta de Floresta de Enganos.
Em abono da verdade, pouco interessa se esta é “uma floresta a sério ou a fingir”,
importa mais saber “que ali ou se come ou se é comido”, ou se engana ou se é enganado. E é disso que se trata: enganar, ludibriar, escapar. Aqui quer-se “brincar a
sério” (não será isso o teatro?).
Nesta floresta vicentina, não temos uma raposa à entrada, temos um Filósofo (que
é quase a mesma coisa) que interpela o seu público – “a gente cortesã” –, a quem vai
anunciar uma “festa de alegria”. Mas este Filósofo traz consigo algo invulgar e risível, um Parvo atado ao pé, ilustração literal do provérbio “se queres matar o sensato
amarra-lhe um néscio ao pé”. Não é o Parvo quem nos surpreende, a eles estamos
acostumados nas farsas e nos autos de Gil Vicente, o elemento surpresa é mesmo o
Filósofo. Quem é esta figura, que voz aqui se esconde? Será a do próprio Mestre Gil
que, com alguns recados, remata uma longeva colaboração com a corte? Será este
Parvo atado ao pé a evidência de que as verdades embrulhadas pelo riso são
mais fáceis de apresentar? Será o Parvo a autocensura do Filósofo? Ou não
* Professora de Português
passará tudo de uma ilusão e Filósofo e Parvo são uma só pessoa, afinal de
no Agrupamento de
Escolas do Cerco do Porto. sábio e de louco todos temos um pouco?
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O Filósofo, mesmo com o Parvo atado ao pé, tem algumas mensagens a dar à
gente do seu tempo, alertando não para os perigos dos enganos, mas para os perigos da verdade – “dei conselhos sem enganos” –, que por ser mal recebida lhe custou a liberdade e o Parvo atado ao pé.
O Filósofo é um outro Velho do Restelo, não pela fatalidade do que diz, mas
pelo que sussurra, pelo lado sério, cauteloso, pelos avisos ao presente e ao futuro
próximo. Tempos estranhos estes que castigam o sábio. A censura a que alude o
Filósofo é bem diversa da que vivemos hoje. A censura da era da pós-verdade não
se faz pela supressão de informação, mas pela sistemática divulgação de mentiras e
de meias-verdades que relativizam a verdade. De certa forma, é esse o modus operandi de Cupido, mas lá chegaremos.
Numa abordagem metaliterária, Filósofo e Parvo são uma metáfora da obra
vicentina, que junta a high culture (um Filósofo, Vénus, Cupido, Telebano, Grata
Célia) e a low culture (um Parvo, um Mercador, um Homem em trajos de viúva
com uma Mocinha, uma Velha e a Moça, um Pastor). Pelas figuras a que se presta,
encaixamos o Doutor Justiça Maior nesta última categoria.
Cabe a este Filósofo, raposa à entrada da floresta, apresentar-nos o argumento,
em prosa, “para ser mais aclarado”. A prosa é, assim, associada à verdade, enquanto
o verso é deixado para a ficção. Qual mágico que mostra a cartola antes de tirar um
coelho, o Filósofo diz-nos ao que vamos ou talvez com a verdade nos engane.
No argumento, são avançados dois episódios, sendo omitido um (uma espécie
de bónus, uma bonus track que surpreenderá pelo inusitado). Chegamos à floresta
desenganados, uma floresta ficcional, onde a máquina do teatro está à vista de todos.
Tradicionalmente, florestas, bosques e clareiras são espaços de possibilidades e de
fantasia. Há liberdades que a floresta autoriza e convites que o público aceita tacitamente para se passear nos bosques da ficção.3 Desde crianças, partilhamos lugares-comuns do imaginário da fantasia, sendo a floresta um desses espaços. À data da
primeira apresentação de Floresta de Enganos, em 1536, a floresta, mais do que um
lugar mágico, era um espaço real de caçadas habitado por crenças e lendas. Assim,
não seria difícil, ontem como hoje, aderir a este pacto ficcional.
Antes de avançar, um parêntesis. Sem esquecer que Gil Vicente era um homem
do seu tempo e que escreveu para o seu tempo, façamos o exercício de ler esta
Floresta de Enganos pelas lentes teoréticas que o pós-modernismo nos empresta.
Mestre Gil lança mão de dispositivos retóricos próprios desta corrente, como a
prática da reescrita, a revisitação de mitos literários, a apropriação paródica de
textos de proveniências diversas, o fragmento. É óbvio que esta categorização é
deslocada no tempo, mas, se não conhecêssemos a data da primeira apresentação, e se o texto nos perguntasse “que idade me dás?”, talvez lhe tirássemos uns
séculos…
Nesta floresta, faz-se uma espécie de zapping: de mestre de cerimónias, corta para
Mercador, corta para Vénus, corta para Cupido, corta para Apolo, corta para Grata
Célia, corta para Doutor, volta a Grata Célia e happy end. Como elemento de continuidade e de coesão temos a floresta de enganos, que pode ser uma floresta “a sério”,
mas também a fingir, com vidas a fingir, enganos, deceções, traições, assédio, violência de género. Há liberdades que só ali são permitidas. A floresta é esse espaço
de liberdade. Onde é que já vimos isto?
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Voltando à questão da reescrita: as histórias que nos são apresentadas não são
novas, mas isso não é motivo de preocupação. A urgência do novo não fazia parte
das convenções da época. Gil Vicente apropria-se de histórias alheias e empresta-lhes cor, acrescenta-lhes folclore e tradição e, mais importante, uma voz.
“Transforma-se o amador na coisa amada”
Cupido escapa-se do Olimpo e desce à terra, neste caso, à floresta. Vénus, deslocada
da Frágua de Amor, apresenta-se “des-erotizada”, é apenas uma mãe preocupada:
Em que rua te perdi,
em que ruas te perdeste?4
Amor, pra onde correste?
Que fará o céu sem ti?
Ó meu filho, que fizeste?
Bem sei que não te escondeste,
mas, perdido,
não te vi nem tu me viste;
e assim, não socorrido,
chorarás p’la mãe triste.
A dor da mãe, a fuga do Olimpo, a prova do próprio veneno por Cupido, podia
ser o esquisso de uma série de sucesso da Netflix.5 Cupido, aqui, é menos o amador que se transforma na coisa amada de Petrarca, transviado por Camões, do que
“o amador é um martelo que esmaga”, de Herberto Helder.
Justificando o engano – “o engano não é estranho,/ pois se usa cada hora,/ e a
verdade de ano a ano” – com a trivialidade do mesmo, engana Apolo. Aqui o texto
cresce na encenação. A cumplicidade do par Apolo/Cupido faz-se pela linguagem
corporal dos atores, são farinha do mesmo saco, velhos conhecidos, e pela presença
das “estátuas” que não são estátuas e que, como uma espécie de coro cómico, pontuam a cena, avivam-na, sublinham o engano e provocam o riso.
Estes habitantes da floresta (às vezes falsas estátuas, animais, seres imprecisos)
são, como a música que vai sublinhando os diferentes andamentos da peça, uma
outra camada de sentido, não pensada por Gil Vicente, mas imaginada pelo encenador João Pedro Vaz. Estas figuras funcionam como “ajudantes”, usando a terminologia de [Giorgio] Agamben, que por sua vez segue a lição de [Walter] Benjamin.
São “seres paralelos e aproximativos”, que não sabemos quem são ou o que são, mas
intuímo-los como parte integrante da floresta: “não se apercebem de nada”, não têm
“aparelhos”, não arranjam senão parvoíces e infantilidades, agem com “moléstia” e
por vezes até com “desfaçatez” e “lascívia”.6 Como nos contos infantis, fazem parte
da história, mas não a influenciam: habitam-na. A plasticidade, potenciada pelas
máscaras, e a fisicalidade constituem uma peça dentro da peça. Há uma profundidade e uma continuidade garantidas pela sua presença.
Voltemos à história: Cupido engana Apolo, acusando Grata Célia de “pecados tão
criminais” que apenas poderão ser remediados se o Rei Telebano sacrificar a filha,
deixando-a na serra Mineia. O deus Apolo, instigado por Cupido, engana o rei. Esta
sucessão de enganos continua a ser sublinhada pelas estátuas que, pela fisicalidade e
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pelos sons, sinalizam o engano. Telebano, encurralado entre o reino e a filha, entre
o bem comum e o bem particular, opta, como rei, pelo bem comum e, apesar de
muito lhe custar, sacrifica Grata Célia. A narrativa é aqui interrompida pela entrada
de um Doutor do reino.
O episódio do Doutor e da Moça parece uma estratégia do dramaturgo para,
na economia da peça, dar tempo a que Telebano e Grata Célia cheguem à serra
Mineia. No entanto, esta interrupção tem um sentido: mostrar o paralelo entre as
artimanhas de Cupido e do Doutor e a sageza da Moça e de Grata Célia. A trama é a
mesma: um homem de poder procura enganar uma jovem mulher, mas acaba enganado. A diferença é que Cupido tem a desculpa do amor; este Doutor, a do poder.
O diálogo entre o Doutor e a Moça vive da falsa inocência da jovem (“dissimulatio innocentiae”) e da cumplicidade do público, que já antecipa o final. Este
episódio segue a lição das cantigas de escárnio na Arte de Trovar:7 “Querendo dizer
mal d’alguém em elas, e dizem-lho per palavras cobertas que hajam dous entendimentos, pera lhe-lo nom entenderem.” Não são só os trocadilhos sexuais – a vara
(que não entra na casa), o ato de amassar, o fermento, o peneirar, o forno – que
provocam o riso, mas também a ridicularização do Doutor e da Justiça. Castiga-se
no texto aquilo que na vida não era castigado. Hoje, este episódio tem ou pode ter
uma outra leitura: assédio sexual. A justiça que a moça aplicou ao doutor – “porque
me falou d’amor” –, numa encenação de hoje será sempre lida como uma resposta
ao crime de assédio sexual: homem mais velho, poderoso, insinuante vs. jovem
rapariga. Os ecos do passado continuam a ouvir-se no nosso presente. Olinda
Kleiman, em 2012, aproximava este quadro do caso de Dominique Strauss-Kahn,
que teve uma mediatização sem precedentes:
A famosa cena de Floresta de Enganos, que, adaptada ao palco a partir de
uma das novelas oferecidas cerca de oitenta anos antes ao duque de Borgonha,
constitui uma cabal demonstração da perfeita adequação do teatro vicentino à
atualidade da época que o precedeu e à nossa própria atualidade, social, política, ou simplesmente humana, universal.8
O episódio acaba com o Doutor a calar o engano:
Será melhor calar
feito tão profano,
e esquecer esta guerra.
Afinal, como no Poema em Linha Reta:9
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo
Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,
Nunca foi senão príncipe – todos eles príncipes – na vida…
[…]
Podem ter sido traídos – mas ridículos nunca!
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Entretanto, Telebano e Grata Célia chegam à serra Mineia e, cumprindo as recomendações de Apolo, à semelhança da história bíblica de Abraão e Isaac (uma vez
mais, o profano e o sagrado), a princesa de quinze anos é ali deixada. O tempo
passa. Grata Célia cresce e amadurece. Chega Cupido, e naturalmente o paralelo
entre o episódio do Doutor e da Moça e o do par Cupido/Grata Célia fica feito.
Dos três graus previstos no Violentómetro10 (Tem cuidado, Reage e Pede Ajuda),
a relação Cupido/Grata Célia percorre o mentir, enganar, culpar, intimidar, ameaçar, controlar/proibir, confinar e prender. Cupido pede amor, mas não está em Grata
Célia dá-lo. A astúcia de Grata Célia inverte a situação e de cativa passa a suserana:
Bendita seja a mulher
que nos homens não se fia,
e maldita a que confia
em seu perverso querer.
O riso neste episódio é diverso do riso no episódio do Doutor. Aí, além dos trocadilhos de cariz sexual, do ridículo do Doutor vestido com roupas de mulher, há
um claro sucesso da Moça. Aqui, o riso é de alívio. Aos nossos olhos, o que temos
é violência que não pode ser justificada por nenhum amor, mesmo que este seja
o do próprio Amor. O efeito cómico consegue-se pela inocência do Pastor, que
troca ingenuamente de lugar com Cupido e que, de um falar simples, passa a um
discurso pejado dos topoi do amor cortês. O Pastor serve cenicamente para cortar
os lamentos e o tom acusatório de Grata Célia e de Cupido. Se no prólogo temos
um Filósofo com um Parvo atado ao pé, aqui temos um Cupido preso a si mesmo
pela segunda vez. Como nas cantigas de amor, também se invertem as posições:
o homem (neste caso, um deus) rende vassalagem à figura feminina, adorando-a
como ser superior – “coroa das mulheres”. Mas recordemos que isto é literatura,
como adverte Georges Duby:
No real da vida, o senhor domina inteiramente a esposa. No jogo amoroso,
serve à dama, inclina-se perante seus caprichos, submete-se às provas que ela
decide impor-lhe.11
Aproxima-se o final, anunciado como uma “festa de alegria”. O Duque recupera o
pacto ficcional e recorda-nos de que esta é uma floresta encantada:
Coisas que não são de crer
acho por esta floresta;
mas maravilha como esta
não se viu nem se há de ver.
Temos agora em cena cinco duques, um príncipe, a Ventura, além de Grata Célia
e de Cupido. Música, muita música, festa (menos para Cupido) e um final feliz.
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Última nota
A nossa floresta de enganos – aquela que se descola do texto – já não é habitada
por animais, faunos, estátuas ou monstros, mas por trolls, haters, influencers e fake
news. Os seus Cupidos são stalkers, os enganos, meias-verdades, filtros, aparências.
A nova floresta de enganos vive na palma da nossa mão: é o nosso telemóvel, são as
redes sociais, as verdades em que escolhemos acreditar.

1 Primeiro verso do poema Natura et Ars: “Uma floresta é um labirinto?/ um deserto pode ser rocaille?/
a vida é um romance?/ o mundo é um palco?/ um florete é uma flor?/ uma serpentina é uma serpente?”
(Adília Lopes – Obra. Lisboa: Mariposa Azual, 2000. p. 168).
2 Ibidem. p. 169.
3 Umberto Eco – Seis Passeios nos Bosques da Ficção. Lisboa: Difel, 1994.
4 Ainda que extemporâneo a esta leitura, é irresistível aproximar esta fala dos versos de Mário Cesariny:
“Em todas as ruas te encontro/ Em todas as ruas te perco.”
5 Com os devidos ajustes, a série Lucifer (Netflix) é isso mesmo: uma fuga de Lucifer do Inferno para
umas férias na Terra.
6 Giorgio Agamben – “Os Ajudantes”, in Profanações. Lisboa: Cotovia, 2016. p. 39-40.
7 Giuseppe Tavani – Arte de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Introdução, edição
crítica e fac-simile. Lisboa: Edições Colibri, 1999.
8 Olinda Kleiman – “Uma revisitação ‘espetacular’: presença francesa no teatro vicentino”.
Gragoatá, 17(33), 2012. [acessível em https://doi.org/10.22409/gragoata.v17i33.33010]
9 Fernando Pessoa – Poesias de Álvaro de Campos. Lisboa: Ática, 1993.
10 O Violentómetro identifica 30 comportamentos violentos, por ordem crescente de gravidade. Tem
como objetivo sensibilizar e alertar a comunidade para que o pedido de ajuda seja sempre o primeiro
passo. Acessível em https://www.prevint.pt/.
11 Georges Duby – O Tempo das Catedrais. Lisboa: Estampa, 1979. p. 253.
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A imagem verdadeira
Pedro Sobrado*

Por que assi escondes a face de mi?
Gil Vicente – Breve Sumário da História de Deus
“Salvem-me aquele retrato!”, grita em desespero Madalena de Vilhena, quando toda
a casa se ilumina pelo fogo para acolher condignamente os usurpadores do reino.
A perda é irreparável. Frei Luís de Sousa gira em torno do vazio ardente de um
retrato. Mesmo aquele outro, conspícuo e fatal, que permanece intacto é objeto
do terrífico “Ninguém!” que se tornou, por certo, na mais célebre réplica de todo
o nosso teatro. Em O Labirinto da Saudade, Eduardo Lourenço viu no drama de
Almeida Garrett a endémica dificuldade em criarmos uma imagem de nós próprios
enquanto portugueses – “a teatralização de Portugal como povo que já só tem ser
imaginário (ou mesmo fantasmático) – realidade indecisa, incerta do seu perfil e
lugar na História”.
Faz-nos pensar neste incandescente vazio simbólico o facto de não nos ter chegado um só retrato daquele que é, nas palavras de Stephen Reckert, “o maior poeta
dramático português de todos os tempos”:1 Gil Vicente. Dessa penúria iconográfica
padeceram sempre os estudos vicentinos, como se tal falta constituísse um buraco
negro, que absorve todas as energias que visam a construção identitária de uma
individualidade tão rica, aparentemente tão paradoxal e tão renitente à fixação. Por
ocasião das comemorações dos 500 anos do Monólogo do Vaqueiro, José Augusto
Cardoso Bernardes formulava nos seguintes termos a ansiedade que esse vazio
gera: “Poderíamos alguma vez concluir através de um retrato, mesmo fiel, onde
nasceu o dramaturgo? Poderíamos determinar, a partir dessa base frágil e fortuita,
qual a natureza e a origem da sua cultura? Poderíamos apurar, olhando apenas
para a expressão, se ele foi ou não realmente o ourives de D. Leonor de Lencastre,
como quiseram alguns e não quiseram outros? Está claro que não podíamos. Ainda
assim, talvez algo em nós se pacificasse.”2
Indício do carácter intolerável desta privação é o facto de um apócrifo Gil
Vicente pontificar sobre o Rossio, coroando a fachada neoclássica do Teatro
Nacional, e de circularem hoje pela web ilustrações variegadas da fisionomia de
Gil Vicente, como se fosse necessário suprir esse défice a qualquer custo. A despeito da utilidade escolar de uma imagem – e independentemente de um tal ícone
poder trazer alguma luz sobre o vulto que se oculta por detrás de centenas de
personagens ou apenas adensar o mistério que o envolve como um casulo –, talvez
essa falta seja necessária e justa. Esta foi a intuição de Teixeira de Pascoaes, para
quem Gil Vicente é “uma figura imensa, cheia de caras, como um arraial”. Garante,
mais adiante, o Zaratustra do Marão a propósito do homem que fazia os
aytos a el-rey: “É um poeta coletivo. Não tem perfil individual. Impossível
* Teatro Nacional
conceber o seu retrato, fazer uma ideia da sua pessoa… É mancha indecisa
São João/Instituto de
Literatura Comparada.
de vultos e rumorosa de vozes.”
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Neste passo de Os Poetas Lusíadas, o poeta de Amarante e homem universal reinventa, com exaltação visionária, uma ideia que o nosso Romantismo disseminou,
segundo a qual Vicente possuía ou estava possuído por uma espécie de génio democrático, o daimon do povo português, a “alma lusíada”, acolhendo e projetando um
coro de mil vozes, com os seus risos, pragas, enganos, queixumes e enternecidas
orações à Virgem. “Gil Vicente era povo, respirava povo”, nota também Vitorino
Nemésio, naquele que é um dos mais belos – e datados – textos escritos sobre o
dramaturgo português. Vicente é um medium: “Grandeza e miséria do povo invadem lentamente a alma do intérprete; a vida dispõe-se em torno dele como um
coro que levanta gradualmente a voz. Essa vida distribui pelos atos e sonhos que
a tecem as vozes singulares de uma dor cómica; e é no concerto que ganha significação, sinfonia.”3 Daí que sejam tão tentadoras as aproximações e analogias que
se ensaiam entre a Copilaçam de Todalas Obras de Gil Vicente e os célebres Painéis
de São Vicente (a própria onomástica parece patrociná-las), políptico de uma intrigante teatralidade que constitui um dos retratos coletivos mais importantes da pintura europeia e no qual encontramos nobres, cavaleiros, frades, clérigos, pescadores
– enfim, todo um povo que em silêncio nos olha. Uma correspondência sustentada tanto pela multiplicidade de figuras e grupos sociais representados nas duas
obras como pelo carácter interpelador que ambas possuem – aquilo a que Manuel
Clemente chama a “coincidência do olhar” ou a “concentração anímica”.4
A sedutora noção de uma “figura imensa, cheia de caras” é, todavia, suscetível de ser aplicada em múltiplos planos: por exemplo, às designadas “fontes”, cuja
deteção se tornou, por longo período, numa das principais demandas dos estudos
vicentinos. A vasta investigação realizada em torno dos subtextos da Copilaçam
gerou a ideia de um dramaturgo laboratorial, hábil coletor de materiais diversos
(religiosos, literários, folclóricos, musicais, etc.), antecipando, de alguma forma,
a figura do dramaturgo-rapsodo que, na ótica de Jean-Pierre Sarrazac, distingue o
devir do drama moderno e tem em Brecht uma das suas expressões mais cabais.5
No ensaio de abertura de Espírito e Letra de Gil Vicente, Stephen Reckert fala de
um autor que aplica “a sua poderosa inventiva a experiências, sem precedentes
na Europa do seu tempo, na dramatização de fontes e materiais não dramáticos
tão diversos como os diálogos de Luciano de Samósata (em A Barca do Inferno,
primeira imitação portuguesa de modelos gregos), a Parábola do Samaritano (no
Auto da Alma), as Horas canónicas (no de Los Cuatro Tiempos), ou os romances de
cavalaria (v. g. em Dom Duardos)”. A arte de Vicente corresponderia, assim, a um
mais ou menos genial trabalho de assimilação e reinvenção, como propôs Eugenio
Asensio, filólogo espanhol que se ocupou do estudo das fontes das Barcas e de
um auto como o citado Quatro Tempos: “Com materiais velhos Gil Vicente soube
criar um teatro novo. Reminiscências literárias, símbolos religiosos, mitos poéticos, moldados pelo seu instinto cénico e pela sua imaginação plástica, originaram
formas inesperadas de arte.”
Obteríamos um idêntico efeito caleidoscópico se também nos fizéssemos valer da
luxuriante langue vicentina estudada por Paul Teyssier, cujo labor soube não só pôr
em relevo o “sistema bilingue” que informa o teatro do Gillo auctor et actor,6 mas
também os inúmeros “falares característicos” que povoam a sua obra, demonstrando
como à pluralidade de tipos sociais (comadres, judeus, mouros, negros, ciganos,
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etc.) corresponde uma pluralidade de tipos idiomáticos e dialetais.7 Poderíamos
ainda invocar os géneros cultivados pelo dramaturgo, os registos de linguagem que
(mesmo numa só peça) parecem perfazer todo o arco da expressividade humana ou
os motivos iconológicos que um investigador como João Nuno Alçada vem radiografando. Contudo, para além de servir de ilustração à mina linguística, ao baú de
referências ou à turba portuguesa que o Livro das Obras encerra, a identidade multifacetada enunciada por Pascoaes – a ideia de uma figura irretratável, pois que no
preciso instante em que é fixada já as suas feições se transmutaram – parece ainda
aludir ao carácter problemático, senão aporético, da fisionomia biográfica, estética e ideológica do proclamado fundador do nosso teatro. Uns veem-no nascido
e criado em Guimarães; outros dizem que conhece tão bem as vozes e os cabreiros
da Beira Alta que só desses lugares alpestres pode ser oriundo; para alguns, o “trovador” e o “mestre da balança” correspondem a duas faces de uma mesma moeda;
para outros, o ofício de ourives é uma máscara que se não ajusta ao anguloso rosto
de um clerc. Discussões porventura ociosas se cotejadas com aquelas em que inevitavelmente desaguam, e em cujo centro se encontra a questão do perfil literário
e artístico de Gil Vicente. Sob o magistério de Carolina Michaëlis de Vasconcelos,
cujo exame filológico lhe diagnosticou uma malformação no latim, proliferou a tese
de um dramaturgo de escolaridade modesta, “endoutrinado por um bondoso padre
de aldeia”, cuja sabedoria popular seria atravessada por sentenças do Breviário e
citações clássicas truncadas. Nos antípodas da “douta Mestra”, erigiu (ou, mais
modestamente, sugeriu) Joaquim de Carvalho a imagem de um Vicente erudito,
“indivíduo de ilustração variada”, talvez universitário em Salamanca ou Paris. Este
diferendo encaminha-nos, como numa rua de sentido único, para um outro contraste, eventualmente mais ponderoso ou decisivo: aquele que opõe o que poderíamos designar por nacionalismo humano e europeísmo artístico.
O primeiro termo desta equação, caracterizado por uma especial resiliência histórica, disseminou-se ao abrigo do Romantismo, que consagrou Mestre Gil como
um génio autóctone, poeta de têmpera popular, que não só desconhece precursores
e sucessores internos como também parece imune a toda a sorte de contaminações
externas: “um meteoro algo insólito”, explica Cardoso Bernardes, um prodígio destituído de plausibilidade contextual. Esta tese de um homem que é a idiossincrática expressão de uma terra, dos seus relevos e horizontes, e cujo cosmopolitismo
artístico é episódico ou acidental, teve o seu quinhão de estrénuos patrocinadores, e informa ainda o citado ensaio de Vitorino Nemésio: “Para mostrar o alcance
universal do génio de Gil Vicente não devemos retirar a sua vida e a sua obra do
quadro nacional a que pertencem. É esse quadro que as condiciona e explica; que
lhes dá atmosfera, escolha de motivos, sentido de reações.” Se escrevemos “ainda” é
porque a lição do poeta de O Bicho Harmonioso reincide na tese de uma “obra que
permanece estritamente nacional e popular”, sendo já contemporânea daquela que
trata de inscrever o teatro de Gil Vicente numa contextura mais ampla: a do teatro
medieval europeu. Foi essa a demanda de António José Saraiva no final da década
de 1930, quando apresentou a sua tese de doutoramento à Faculdade de Letras de
Lisboa: em Gil Vicente e o Fim do Teatro Medieval, o investigador rejeita liminarmente a hipótese de o dramaturgo do Auto da Alma ter edificado um teatro nacional sobre as precárias estacas dos “momos e serões de Portugal” de que falou Sá de
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Miranda e, guindando-se no pressuposto de que a cultura da Idade Média possuía
um carácter eminentemente internacional – desde logo patente na arquitetura e
escultura –, estabelece pontos de contacto entre os autos vicentinos e os mistérios,
moralidades, milagres e farsas que o teatro espanhol, francês, inglês, alemão ou
polaco conheciam e cultivavam. O que essa nova perspetiva fez assomar foi uma
imagem inédita – a de Gil Vicente como epígono do teatro europeu da Idade Média:
um “portal magnífico sobre um mundo encerrado”8 ou, numa outra formulação
de Saraiva, um “último astro que se apaga antes de a claridade da Renascença vir
inundar a terra e o céu”.9
Se bem que a obra publicada em 1942 enferme de um mal ideológico que conduziu o “sociólogo da cultura” a avaliar a dramaturgia vicentina como uma forma
anquilosada da história do teatro – um mal a que o próprio António José Saraiva
aplicou uma lúcida crítica no célebre prólogo que, em 1965, apôs à 3.ª edição
do seu livro10 –, pode talvez dizer-se que, no panorama dos estudos vicentinos,
desempenhou um papel análogo àquele que a obra de Johan Huizinga assumiu
no quadro da historiografia da Idade Média, rasgando novas vias de investigação
num asfalto há muito sedimentado. Na verdade, a obra Sátira e Lirismo no Teatro
de Gil Vicente de José Augusto Cardoso Bernardes – trabalho que, ao arrepio de
uma certa parcelarização no domínio dos estudos vicentinos das últimas décadas,
veio propor uma nova visão global do teatro de Vicente – é suscetível de ser lida
como uma resposta ao apelo, postado por Saraiva no termo do estudo de 1942,
para que uma investigação mais sistemática fosse levada a cabo.11 Em boa medida,
a pesquisa empreendida pelo professor e investigador de Coimbra vem conferir
tons e traços mais exatos ao retrato impressionista de um Vicente europeu. Um
dos seus méritos consistirá precisamente em expor as matrizes europeias do teatro vicentino, peneirando-as da difusa volatilidade das “fontes” (em linguagem
bíblica, dir-se-ia que são “moinha que o vento espalha”) e reconhecendo-as como
efetivos modelos histórico-literários: “O teatro castelhano-leonês de Encina e de
Fernández, o teatro italianizante de Torres Naharro ou a grande tradição do teatro
da Europa do Sul (com destaque para o de expressão francesa) constituem, em
conjunto, o grande pano de fundo da dramaturgia vicentina.”12 Segundo Cardoso
Bernardes, é nessas matrizes que Vicente colhe os temas e os géneros, as situações e
até as personagens que definem o seu teatro, sujeitando-as às leis da sua expressão
e à sua cortês circunstância.
Muitos são os rostos de Gil Vicente, concluir-se-á, e talvez nenhum retrato lhe
faça justiça. Dir-se-ia que caprichosamente algum traço se retrai ou manifesta sempre que o investigador adota um novo ângulo de visão, um outro ponto de focagem.
Algo análogo ocorre em antigos jogos psicológicos, como o da estampa em que uns
reconhecem uma mulher jovem e galante; outros, uma velha decrépita. Com razão
diz António José Saraiva na História da Cultura em Portugal: “Selecionando os textos seria possível apresentar um Gil Vicente tradicionalista, cavaleiresco, proselítico, inteiramente integrado no feudalismo e na tradição católica medieval, dando à
vida um sentido ascético; ou, pelo contrário, um Gil Vicente irreverente, demolidor
do espírito cavaleiresco, reformista em religião, animado de um naturalismo rabelaisiano, precursor de Cervantes, irmão de Erasmo.”13 Mesmo um auto da maturidade como Floresta de Enganos permitirá entrever feições diversas, porventura
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contrárias, do camaleónico génio vicentino, a começar no Filósofo e no Parvo que
ali coabitam como siameses – a verdade e o engano, cara e coroa do seu teatro,
sístole e diástole da sua arte.
Talvez não haja um auto que contenha o retrato de Gil Vicente. Não porque se afigure um génio multifacetado, mas porque foi simplesmente humano – um “clássico
do humano”, chamou-lhe ironicamente Nemésio, achando-o alheio a classicismo
e humanismo –, e as feições humanas encontram-se, do nascimento à morte, em
mudança, como um mapa vivo que a todo o momento visse redesenhadas as rotas,
os relevos, o próprio contorno da terra de que é imagem e semelhança. Terrón quer
dizer “térreo”, “terroso”, “terrestre”. Se estava militantemente ligado à terra, como
sempre está o vigilante e punitivo satirista, por vezes malgré lui-même,14 o Gil que,
numa noite de verão de 1502, franqueou a câmara régia trazia o firmamento dentro,
com as estrelas a iluminar-lhe o pensamento. A haver uma imagem verdadeira de
Gil Vicente, provavelmente se assemelharia aos fotomosaicos criados por Robert
Silvers,15 retratos que, sendo formados por numerosos retratos distintos, revelam,
como que por milagre, um rosto particular e reconhecível, ainda que espantosamente compósito.

1 Stephen Reckert – “Gil Vicente”, in Espírito e Letra de Gil Vicente. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 1983, p. 15.
2 José Augusto Cardoso Bernardes – “Matrizes e Identidade do Teatro de Gil Vicente”, in Revisões de Gil
Vicente. Coimbra: Angelus Novus, 2003, p. 13.
3 Vitorino Nemésio – “Gil Vicente, Floresta de Enganos”, in Vultos e Perfis, II: Quase Que os Vi Viver.
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2004, p. 36.
4 Numa conferência proferida no Teatro Nacional São João, em março de 2012, Manuel Clemente, Bispo
do Porto e autor de obras como Portugal e os Portugueses (Assírio & Alvim, 2000), afirmou também:
“Todos estão ali [no teatro de Gil Vicente], da corte à rua, homens e mulheres, nobres e plebeus, frades
e pedintes, sábios e néscios, vivos e mortos. Justos e pecadores, fações e contrafações… Todos, como já
o tinham sido nos painéis de Nuno Gonçalves. Todos, desde cruzados póstumos à gente mais prosaica.
Todos, desde os que ficavam ou não queriam partir até aos que partiam ou esqueciam quem ficava.”
(“Do caminho marítimo para a Índia ao caminho anímico para a glória”, comunicação realizada no
dia 17 de março de 2012, no âmbito do programa de conferências Estados d’Alma, iniciativa paralela
à apresentação do espetáculo Alma, de Gil Vicente, encenação de Nuno Carinhas. Texto inédito
amavelmente cedido pelo autor e disponível no Arquivo do TNSJ.) Esta aproximação entre os painéis
atribuídos a Nuno Gonçalves e o teatro de Vicente é favorecida pelo facto de este ser frequentemente
definido (e até invocado pela historiografia) como um imenso retrato: um reputado vicentista como
Stephen Reckert, por exemplo, refere-se ao “vasto políptico vicentino da sociedade portuguesa na época
dos Descobrimentos”. (S. Reckert – “Gil Vicente”, op. cit., p. 21.) Por seu turno, José Augusto Cardoso
Bernardes vem submetendo esta tese a uma análise crítica, argumentando que Vicente se aproxima mais
da condição de caricaturista do que daquela de retratista. (Vide José Augusto Cardoso Bernardes
– Gil Vicente. Lisboa: Edições 70, 2008, p. 66-73.)
5 Quando, na década de 1960, António José Saraiva reexaminou a sua produção teórica sobre o
teatro vicentino e os pressupostos em que a fez assentar, a afinidade que une Gil Vicente e Bertolt
Brecht revelou-se especialmente importante. Perspetivando o dramaturgo português à luz do autor
de Mãe Coragem e Os Seus Filhos, o que antes parecia velho afigurou-se novo e o que se mostrara
ultrapassado descobriu-se moderníssimo. “Entre um autor da Idade Média no extremo ocidental da
Europa e um autor contemporâneo no centro do continente, descobrimos laços inesperados, um
encontro surpreendente. Ambos cultivam um mesmo género: a narrativa posta em cena. Ambos
recorrem à sottie. Têm, ambos, uma mesma conceção da arte cénica como criação poética. E o
folclore desempenha em ambos um papel importante.” António José Saraiva – “Gil Vicente e Bertolt
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Brecht”, in Para a História da Cultura em Portugal. Vol. II – Parte II. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 266.
O parentesco entre os dois poetas passa também – aspeto de que Saraiva estava certamente consciente –
pela mesclagem de materiais (literários, musicais, religiosos, folclóricos), modos (dramático, lírico,
narrativo) e géneros (farsa, mistério, tragédia) num teatro marcado pela sarrazaquiana pulsão rapsódica.
Interessantemente, também aos mais atentos leitores do dramaturgo alemão não escapou a perceção
de que o designado “teatro épico” de Brecht se liga, subterraneamente, a matrizes teatrais do passado,
como os mistérios da Idade Média. No ensaio “O que é o teatro épico?” (1939), Walter Benjamin refere
“um carreiro de contrabando pelo qual chegou até nós o legado do teatro medieval e barroco”. E remata:
“Esta vereda aparece hoje, ainda que num estado agreste e emaranhado, nas peças de Brecht.” Walter
Benjamin – “O que é o teatro épico?”, in Tambores na Noite: Manual de Leitura. Porto: Teatro Nacional
São João, 2008, p. 31.
6 A formulação foi cunhada por André de Resende no poema Genethliacon, publicado em Itália, no
ano de 1533. Vide Paul Teyssier – Gil Vicente: O Autor e a Obra. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua
Portuguesa/Ministério da Educação e das Universidades, 1982, p. 12.
7 Referimo-nos ao monumental La Langue de Gil Vicente, publicado originalmente em 1959, em cuja
abertura se enuncia a seguinte tese: “Este teatro verdadeiramente universal apresenta todos os tipos,
todas as condições. Todas as condições e, a partir delas, todas as variantes da língua.” Paul Teyssier
– A Língua de Gil Vicente. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005, p. 15.
8 A.J. Saraiva – “Gil Vicente e Bertolt Brecht”, op. cit., p. 253.
9 António José Saraiva – “Estética dos Autos de Devoção”, in Poesia e Drama: Estudos sobre Bernardim
Ribeiro, Gil Vicente e as Cantigas de Amigo. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 147.
10 Cf. António José Saraiva – “Prólogo para a 3.ª edição: Sobre a Teoria do Progresso em Arte”,
in Gil Vicente e o Fim do Teatro Medieval. Amadora: Bertrand, 1981, p. 11 e ss.
11 “Do exposto julgo poder concluir que Gil Vicente não pode ser considerado independentemente,
como um autor sem antecedentes, um fenómeno miraculoso. Alguma coisa que nos ficou obscura e
um dia pode ser esclarecida o liga a um conjunto de que apenas conhecemos a parte que está menos
diretamente relacionada com ele: o teatro europeu. Este assunto está à espera dos resultados de uma
investigação sistemática.” António José Saraiva – Gil Vicente e o Fim do Teatro Medieval. Amadora:
Bertrand, 1981, p. 168.
12 José Augusto Cardoso Bernardes – Sátira e Lirismo no Teatro de Gil Vicente, vol. I, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 2006, p. 21.
13 António José Saraiva – História da Cultura em Portugal, II: Gil Vicente, Reflexo da Crise. Lisboa:
Gradiva, 2000, p. 11.
14 Da natureza do satirista dá-nos conta Cardoso Bernardes: “Essa hiperconsciência [crítica] ocorre
nas circunstâncias mais variadas e, por vezes, manifesta-se mesmo à revelia de qualquer controlo da
vontade, transformando-se assim numa espécie de pulsão sempre pronta a colidir contra a resignação
dos outros.” J.A.C. Bernardes – Sátira e Lirismo no Teatro de Gil Vicente, vol. I, op. cit., p. 181.
15 Damos como exemplo da arte digital de Robert Silvers a capa da edição do 60.º aniversário da revista
Life, que, sendo formada por todas as capas da publicação norte-americana, sugeria o rosto de um dos
principais ícones americanos: Marilyn Monroe. Em Portugal, o agora extinto Museu Coleção Berardo
integra alguns fotomosaicos de figuras cimeiras da história do século XX, como JFK, Elvis Presley e
Mao Tsé-Tung.

Artigo escrito no âmbito da investigação desenvolvida no Instituto de Literatura Comparada, Unidade
I&D financiada pela FCT – Fundação para a Ciência e para a Tecnologia (UIDB/00500/2020).
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“Formidável unidade”
Vitorino Nemésio*

Atravesso mais uma vez a selva vicentina e, dos títulos que a Copilaçam de Todalas
Obras de Gil Vicente me oferece, vivos como folhas do Triunfo do Inverno, expressivos e diretos como os fustes das vinte e quatro árvores dos autos, que se dispõem de
maneira a dar a cómica ilusão de um bosque inteiro, escolho Floresta de Enganos1
para nome dessa formidável unidade. Bem sei que os “enganos” da comédia de
Gil Vicente são puros disfarces, o que os franceses chamam déguisements: coisas
de maneira ou de “guisa” mudada. Mas nem esse nem outros do teatro vicentino.
Como na Frágua de Amor que rejuvenesce a velha, essa força transforma tudo a
poder de alusão e de virtualidade. Os símbolos vicentinos saem uns dos outros
como um mistério multiplicado.
À sombra da Floresta de Enganos oiço uma voz feminina perguntar a Frei Cigarra:
“Onde vai aqui a estrada onde os agravados vão?” Portanto: uma Romagem de
Agravados no rasto da Floresta de Enganos; a humilde via-sacra do povo português
num universo de ilusões e de sombras: a nossa Comédia Humana, episódio da
Divina Comédia.
Assim eu construiria interpretativamente toda a profusa e densa significação
desta obra, adormecida trezentos anos na memória de um Portugal atordoado
de humanismo livresco e de escolástica derivada. Perdido na sua esplêndida ubiquidade ultramarina ou imobilizado em casa com tropos e mitos gastos, o país
embotou a sensibilidade capaz de lhe acusar a própria inquietação e frescura. Não
entendia Gil Vicente, como não entendia Fernão Lopes. E o próprio Camões quantas vezes não foi tomado como um simples notário de glórias, o nosso primeiro
fabricante de matéria gramatical?
O Romantismo protestou como pôde contra este estado de coisas. Sentiu debaixo
das pastadas de retórica o músculo português. Veio Herculano com a sua picareta de bronze deitar abaixo um bocado de gesso barroco. Foi ele o primeiro que,
ouvindo a voz de Shakespeare, se lembrou de Gil Terrón. Garrett pegou no varapau do monólogo do Vaqueiro para fazer auto novo. Saiu-lhe um “auto” grego, de
“medida nova”, novíssima, compromisso raciniano com um Shakespeare trajado à
Hugo – no fundo uma obra-prima e uma coisa dele: Frei Luís de Sousa. Mas faltou
a Garrett, para pegar com segurança em toda a deixa de Gil Vicente, o profundo
sentido do cómico, uma maneira de achar os dramas naturalmente onde eles estão,
e não condicionados pelo patriotismo e pela gala. Assim, o resto do seu teatro ficou
praticamente morto.
Mas eu falo aqui sobretudo de compreensão de Gil Vicente, da consciência que
tem havido em Portugal do sentido e valor da sua obra. A partir da justiça que lhe
prestou o Romantismo, a nossa erudição apoderou-se dele; fez dele uma querida
carcaça. É claro que na história do entendimento e assimilação de um autor velho
há sempre uma fase erudita, feita de sapa de arquivo. Brito Rebelo e Braamcamp
encheram honestamente a sua hora. Depois, D. Carolina Michaëlis resolveu
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magistralmente vastos problemas de fontes, de bibliografia, de linguagem. Desde
a campanha de Afonso Lopes Vieira até ao Teatro dos Estudantes de Coimbra,
dirigido por Paulo Quintela, muito se tem feito por Gil Vicente vivo. Mas a verdade é que a arqueologia vicentina ainda tenta mais gente do que a leitura da obra.
Estamos ainda no cartório à espera do milagre de um documentozinho. Ora, é preciso passar do cartório vicentino para os campos, sair da Torre do Tombo para a
serra da Estrela.
“Uma ‘ilusão cómica’”
A Floresta de Enganos é bem uma “ilusão cómica”, no sentido corneilliano – com
os seus grandes maciços de símbolos, as suas longas áleas percorridas pelos homens
atordoados nos seus sonhos, e eles próprios feitos matéria de sonho; enfim, clareiras onde o sol da realidade espelha os seus raios crus fundindo-os como o halo
lunar da poesia e do mistério.
Para que uma floresta seja na verdade uma selva, nem lhe faltam as árvores e
o perfume da paisagem portuguesa: em primeiro lugar, pinheiros, castanheiros e
vinha; depois, azinheiras e robles. Abundam os soverais, que nas crónicas de Fernão
Lopes dão sombra a almocreves e soldados.
Para Gil Vicente, a terra é viva, orgânica: tem poros, como a pele. A sensibilidade de poeta e campónio regista os grandes calores das regiões de sequio que
Bernardim Ribeiro levará à atmosfera da écloga (Jano e Franco). A terra do Diabo
estende-se de Sintra a Torres Vedras, coberta de cardo e pedraço. Depois, as grandes alegorias da montanha: a serra de Sintra, a da Estrela personificada numa
pastorinha acompanhada de Felipa, Caterina, Madalena, rapariguinhas simples e
tostadas, que falam à moda da Beira. Gonçalo faz desfilar as vilas beirãs com os
seus produtos: Seia com “queijos recentes”, bezerros e cordeirinhas; Gouveia com
castanha “grossa” e “sã”; Manteigas farta de leite; Covilhã com panos finos; e até
casais do cume com
Pena pera cabeçais,
Toda de águias reais,
Naturais mesmo da terra.
Duas peças são especialmente consagradas aos aspetos meteorológicos, à vida
telúrica: Triunfo do Inverno e Auto dos Quatro Tempos. No Triunfo, o inverno tem as
feições de um castelhano duro e arisco, enquanto no Auto dos Quatro Tempos traja
de pastor português e vem de ossos gelados, coberto de frieiras, sozinho no campo
pelado e deserto de pássaros, onde apenas alguma cegonha triste pensa pousada
nos cumes ou algum milhafre tardo plana o seu voo de espreita.
Mas ei-la, a primavera, com a sua cestinha de flores. Os amantes acordam; as
raparigas enchem a regaçada à sombra do limoeiro; ouvem-se zumbir as abelhas;
cheira a tomilho. Não tarda o verão, magro e pálido, de chapéu de palha, marchando quase sem fôlego ao longo da poeira dos caminhos.
À sombra destes pinheiros e castanheiros que os nevões de Seia e da Covilhã
fustigam, ou ao bafo do suão alentejano, baixo e abafadiço, vão palrando as
pobres criaturinhas do guinhol vicentino – os “agravados”. São fregueses de ilusão,
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tão depressa prestidigitadores como basbaques, iludidos e ilusionistas; quase
“humilhados e ofendidos”, como nas mãos de Dostoiévski.
Esta fauna florestal desde o animalejo mais obscuro – um grifo, por exemplo – até à mais alta personagem: o papa. A vil raposa alterna com a águia-real;
o nefando piolho, ratos horríveis, atrevem-se a aspirar à mesma matéria demiúrgica de que Gil Vicente extrai o meigo rouxinol e a pega aristocrática. A rola geme
com o mesmo direito com que uma “asna ruça” lança melodicamente o seu zurro
ao meio-dia. Uma ninhada inteira de passarinhos, de tentilhões, de laparotos, de
francelhos faz estremecer a floresta, que expulsa cegonhas e andorinhas à chegada
do inverno.
É então que se instala na selva o reino do lobo lusitano. As feras sangram as
ovelhinhas paridas. Nas feiras, encruzilhadas a que a vida portuguesa reflui e onde
o povo se encontra e retempera, as mulas e os rocinantes são alvo das trocas e
baldrocas ciganas. Mais adiante ouve-se um coro de rãs que marca um charco.
Enfim (e porque tanto no bestiário como na galeria humana de Gil Vicente é
preciso distinguir cuidadosamente a parte da história e a do mito); enfim, a fénix e
o grifo decoram a floresta com uma ilusão heráldica.
“Ilusão, alma da Floresta vicentina”
Este breve jardim zoológico vicentino documenta uma bela e forte poesia da natureza nos autos e é uma boa introdução às criações de Gil Vicente, que, sendo fundamentalmente humanas – homens e mulheres de carne e osso –, pertencem a uma
natureza tão natural, tão brutesca, que a animalidade é a sua primeira aparência.
Talvez que este esto vital das personagens vicentinas se acuse à custa de uma certa
diminuição psicológica. Na comédia de Gil Vicente há mais temperamentos que
caracteres. O teatro não vive sem uma certa secura, um processo abstrato pelo qual
as pessoas representadas se tornam tipos – isto é, acumulações de certas direções
psicológicas e de um estofo moral determinado. Mas se na criação de Gil Vicente
predomina o que é fortemente animal, essa animalidade não deixa de ser revestida
de uma notação psicológica bastante matizada, que abrange com o mesmo vigor
amplas relações sociais e uma vida social subtil. Portanto, mais do que criaturas
primárias, animalescas, as gentes vicentinas são tumultuosas, vitais, estuantes, dispondo de mais ardil que reflexão, de maior instinto que intelecto. Gente brusca, de
coração ao pé da boca.
Em primeiro lugar, aqui estão os pastores, intermediários da besta quadrada e
do animal qualificado, seres situados entre o carneiro e o homem, o rebanho e a
multidão. Dominam a paisagem vicentina, do alto da serra da Estrela, onde, desde
Viriato, fazem os mesmos gestos e assobiam da mesma maneira. Então, como no
tempo de Gil Vicente, contentam-se com uma côdea de broa que levam nos tarros
misturada às peias das cabras e às coleiras de pua, que afivelam à noite no pescoço
dos cães. De manhã tocam flauta ou siringe. No outono descem aos vales dourados.
De inverno fazem-se cantadores de chacota e de janeiras.
Aqui está, por exemplo, André; mas carrancudo. Perdeu a “asna ruça” do pai;
anda em cata dela. Eis João Calvo, Tibaldinho e Barba Triste. Olha, lá estão Brás
Carrasco, o Rabileiro (que toca viola mourisca) e o nobre Pesseval. São bons tipos,
um pouco manhosos, duros ao frio e à neve, conhecendo o trilho do raposo e do
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lobo como pegadas de irmãos – que isto, no fundo, é tudo a mesma fome em família
debaixo da chuva e do sol…
Esta gente leva ao mesmo tempo a vida semianimal dos estábulos e redis e a
vida misteriosa das visões e dos milagres, a que às vezes vão opondo, como quem
não quer a coisa, um certo ceticismo. A Fé bem pode dizer que não deve pôr razão
nem lógica no entendimento da divindade: é impotente diante desta experiência
decisiva de um pastor, que lha transmite enquanto ela faz o elogio da Cruz: lá na
aldeia, o padre farta-se de andar com a cruz paroquial pelos campos, ad patendam
pluviam; água, nem pinga!…
É a mesma filosofia sorna que leva outro pastor, acordado por um companheiro
para assistir ao mistério do nascimento de Deus, a preferir ficar no calor da cama,
pedindo ao que está com espertina que lhe agasalhe os pés.
Podia multiplicar-se a citação de cenas em que o carácter dos campónios e pastores é apanhado em flagrante. Os Joões, Fernandes, Afonsos, Catarinas, Madalenas,
Ineses e Margaridas transbordam do Auto Pastoril Português para as farsas e
comédias de campo e de feira. À cabeça de todos, Mofina Mendes, antepassada de
La Laitière et le pot au lait, de La Fontaine.
Presumida e doidona, Mofina assobia como um homem e dá pinchos de pega.
O patrão, Paio Vaz, está farto. Já o nome de pia da cachopa era aziago: “Mofina”,
isto é, caipora, desastrada. Não sabe onde tem os bois. As cabras trepam e tasquinham por toda a parte. Foram-se sete vacas. A maior parte dos porcos morreram
à míngua. De trinta bezerros, os lobos deixaram não sei quantos. E os cabritinhos,
onde estão? Mofina responde que eram tenrinhos e gordos; a pobre raposa, que tem
filhos a sustentar, deitou-lhes a mão. Raio de cachopa! Tem muito mais perna que a
raposa, e deixa-se lograr! Arruinado, o amo nega-se a pagar a soldada e insiste: que
é dos carneiros e das cabras? As cabras estão com tinha, os carneiros afogaram-se;
os cães levou-os o Diabo. Como os estragos são muitos e a pastora é teimosa, Paio
Vaz resolve pô-la na rua e dar-lhe a bilha de azeite.
Gil Vicente compõe um belo monólogo sobre este pagamento em géneros. Os
sonhos acastelam-se na cabecinha de Mofina com uma velocidade psicométrica
espantosa, e segundo uma lógica fina, pitagoricamente lírica… Mofina vê-se já na
feira de Trancoso a comprar ovos de pata com o produto do azeite. Por cada ovo,
um pato; cada pato, um tostão; soma, milhão e meio. Casará rica e, com um “brial
de escarlata”, há de dançar para o seu rapaz a ver. Mas, ao dar os primeiros passos,
a bilha cai, e lá se vai o azeite… É Mofina quem tira a moralidade da fábula:
Por mais que a dita me enjeite,
Pastores, não me deis guerra:
Que todo o humano deleite,
Como o meu pote de azeite,
Há de dar consigo em terra.
Esta Mofina conquistou um lugar de eleição na voga de Gil Vicente. Mas não
creio que se tenha tirado da fábula todo o partido possível como chave de interpretação da mensagem vicentina. Ora, parece-me que Mofina simboliza, mais do
que a vaidade da ambição humana e o afundamento das vastas arquiteturas que
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têm o seu assento nela, o sagrado direito ao Sonho, a perpetuidade da Ilusão, alma
da Floresta vicentina. Além disso, Mofina Mendes é um simpático exemplar da
volubilidade que Gil Vicente adorava em todos os seres, e sobretudo nas mulheres.
Dir-se-ia uma espécie de embriaguez vital, da maleabilidade ao destino, que faz a
vida mais delicada e feliz. Uma linha de menor resistência oferecida à dor e à fatalidade – e ninguém a conhece melhor do que as mulheres. Na Floresta de Enganos
(na comédia), Cupido diz (traduzo):
Ó mulheres! Ó mulheres!
Roubadoras das vidas,
Cruéis desconhecidas,
Destruição de prazeres!
Curiosas,
Ufanas, desamorosas,
Autorizadas, volúveis,
E de tudo invejosas,
Que têm coisas terríveis!
São acusações graves… Mas o mesmo Cupido, mais adiante, emenda a mão. As
mulheres são a coisa mais bela do mundo: “soberanas da terra”, “presentes do céu”.

1 Floresta de Enganos é expressão aqui tomada como símbolo do génio vicentino. Não se trata de um
ensaio sobre o auto assim intitulado.
* Capítulos I, XI e XII de “Gil Vicente, Floresta de Enganos”. In Vultos e Perfis, II: Quase Que os Vi Viver.
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2004. p. 19-20 e 46-50.
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“Gil, autor e ator”
Paul Teyssier*

A primeira obra de Gil Vicente data de 1502, a última de 1536. A carreira ativa do
autor desenrola-se, por conseguinte, sob os reinados de D. Manuel I (1495-1521)
e D. João III (1521-57). A obra, no seu conjunto, caracteriza o Portugal anterior à
Inquisição, pois termina precisamente em 1536, quando esta foi introduzida no país.
Conhece-se mal a biografia de Gil Vicente. Aos dados que podem ser deduzidos
da própria obra haverá que acrescentar os resultados das investigações de arquivos
efetuadas na época moderna, nas quais se distinguiram, entre outros, o general
Brito Rebelo (1830-1920) e o grande erudito Anselmo Braamcamp Freire (1849-1921). Um dos problemas maiores que se apresentam no estudo da biografia do
autor é o da identificação do poeta Gil Vicente com um outro Gil Vicente, ourives muito conhecido na época e autor da célebre custódia de Belém. Trata-se do
mesmo homem ou de dois homens diferentes?
O ourives Gil Vicente
O ourives Gil Vicente terminou a custódia em 1506, utilizando no seu trabalho o
ouro das “páreas” entregues pelo rei de Quíloa e trazidas por Vasco da Gama em
1503, no regresso da sua segunda viagem à Índia. Nos anos seguintes o mesmo ourives figura em documentos como protegido da “Rainha Velha”, Dona Leonor, irmã
de D. Manuel e viúva de D. João II. Num alvará lavrado em Évora a 15 de fevereiro
de 1509, é Gil Vicente designado como “ourives da senhora Rainha minha irmã”
e nomeado “vedor de todas as obras que mandarmos fazer ou se fizerem d’ouro e
prata para o nosso convento de Tomar e esprital (= hospital) de Todos os Santos
da nossa cidade de Lisboa e moesteiro de Nossa Senhora de Belém” (Braamcamp,
p. 517). Entre os objetos legados pela rainha Dona Leonor ao mosteiro da Madre
de Deus incluem-se dois cálices, “o que corregeu Gil Vicente e outro dos que ele
fez que está já no dito moesteiro” (id., p. 23, n.º 18). D. Manuel, no seu testamento
datado de 1517, estipula: “Item mando que se dê ao moesteiro de Nossa Senhora de
Belém a custódia que fez Gil Vicente pera a dita casa e a cruz grande que está em
meu tisouro que fez o dito Gil Vicente” (id., p. 70, n.º 152).
Uma outra série de documentos reporta-se aos cargos exercidos por esse mesmo
ourives Gil Vicente. Em carta datada de Évora a 4 de fevereiro de 1513, D. Manuel
nomeava “Gil Vicente, ourives da rainha minha muito amada e prezada irmã” para
o cargo de “mestre da balança da moeda da cidade de Lisboa” (id., p. 517) – nomeação em interinidade, até que o filho do precedente titular daquelas funções atingisse
a idade de vinte e cinco anos. O que confere interesse excecional a este documento
é o facto de nele figurar, ao alto e à esquerda, escrita pela mão de um funcionário
da Chancelaria real, a seguinte anotação: “Gil Vicente trovador mestre da balança.”
Essa indicação, destinada a facilitar a consulta e identificação das peças de arquivo,
é o único testemunho escrito até hoje conhecido em que Gil Vicente é designado
simultaneamente como poeta (“trovador”) e ourives (“mestre da balança”). Daí a
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importância decisiva que lhe atribui Braamcamp Freire. Gil Vicente figura, pouco
depois da data acima referida, entre os “procuradores dos mesteres” num contrato
de doação outorgado pelos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa (id., p. 518).
Nenhum título aparece aí a seguir ao nome, mas é evidente que Gil Vicente só
poderia ser “procurador dos mesteres” na qualidade de ourives. Em 25 de setembro
de 1515, Gil Vicente assina o recibo duma verba de 20 mil réis inscrevendo a seguir
ao nome o seu título de “mestre da balança” (id., p. 519-20). A 6 de março de 1516,
D. Manuel, numa carta aos vereadores de Lisboa, menciona mais uma vez “Gil
Vicente mestre da balança” (id., p. 520). Finalmente, em 6 de agosto de 1517, uma
“carta régia” confirma a venda por Gil Vicente a um tal Diogo Rodrigues do seu
cargo de “mestre da balança da moeda desta nossa cidade de Lisboa” (id., p. 520).
É o último documento de que se tem notícia sobre Gil Vicente ourives.
Identificação do ourives e do autor dramático?
Tem-se procurado no texto dos autos argumentos a favor da identificação do ourives e do autor dramático. Imagens extraídas da ourivesaria? A apresentação de um
ourives como personagem da Farsa dos Almocreves? Nada disso é decisivo e sempre
se tem de retornar à menção manuscrita que figura na carta de 4 de fevereiro de
1513: “Gil Vicente trovador mestre da balança.” Para Anselmo Braamcamp Freire
essa prova é irrefutável – e o grande erudito fez dela a chave de abóbada de todo
o seu sistema. Os críticos, porém, na sua maioria, mostram-se ao mesmo tempo
impressionados pelo documento e desolados por ele ser único, oscilando entre
a aprovação e o ceticismo. Também, por nossa parte, adotamos atitude idêntica.
A tese de identificação parece-nos a mais provável, mas não se pode considerar
que o debate sobre esse ponto esteja definitivamente encerrado e a pesquisa terá
de prosseguir.
O autor dramático Gil Vicente
Perante o autor dramático Gil Vicente encontramo-nos em terreno mais sólido,
embora envolvendo muitas incertezas. Segundo o genealogista D. António de
Lima, o escritor seria natural de Guimarães. Para determinar a data do seu nascimento tem-se recorrido várias vezes ao perigoso método que consiste em dar-lhe a idade que a si próprias atribuem certas personagens nas suas peças teatrais.
Mais séria, embora vaga, é a menção contida na carta que Gil Vicente dirigiu ao
rei após o tremor de terra de Santarém, em 26 de janeiro de 1531: “…assi vezinho
da morte como estou.” De qualquer modo, temos de renunciar ao conhecimento
da data exata do nascimento do nosso autor e contentar-nos em fixá-la de modo
aproximativo na década de 1460-70. Quanto à sua morte, deve ter ocorrido em
1536 ou pouco depois.
Gil Vicente foi casado duas vezes. Da sua primeira mulher, a quem se atribui,
numa hipótese pouco consistente, o nome de Branca Bezerra, teve dois filhos:
Gaspar e Belchior Vicente. Gaspar serviu na Índia, donde regressou, provavelmente, em 1518. Exerceu em seguida as funções de “moço da capela real”, tendo
sido substituído nesse cargo, depois da sua morte, pelo irmão Belchior. Viúvo, Gil
Vicente voltou a casar-se com Melícia Rodrigues, de quem teve três filhos: Paula
Vicente, Luís Vicente e Valéria Borges. A partir de 1537, Paula Vicente foi “moça de
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câmara” da infanta Dona Maria. Juntamente com seu irmão Luís teve papel importante na publicação, em 1562, da Compilação das obras paternas.
O autor dos autos esteve por muito tempo – como esteve Gil Vicente ourives,
sendo essa coincidência um dos argumentos a favor da identificação – ao serviço
da “Rainha Velha” Dona Leonor. Esta encontrava-se presente na câmara da rainha
Dona Maria, na terça-feira, 7 de junho de 1502, quando foi ali recitado o Monólogo
do Vaqueiro, primeira obra conhecida do autor. Para ela foram escritos o Auto
Pastoril Castelhano e o Auto dos Reis Magos. Foi perante ela que se representou
em 1504, na igreja das Caldas, o pequeno Auto de S. Martinho. Para ela foi feito
em 1506 o “sermão” de Abrantes. E foi ainda na sua presença que se representou
em Almada, em 1509, o Auto da Índia. Se o nome da rainha Dona Leonor já não é
citado a propósito do Auto da Fé (1510) e de Velho da Horta (1512), reaparece no
Auto da Sibila Cassandra, que foi à cena na sua presença em 1513. Sabe-se também,
pela rubrica da edição de Madrid, que a Barca do Inferno (1517) foi escrita “por
contemplação da sereníssima e muito católica rainha Dona Leonor”. Ainda para
Dona Leonor foram representados o Auto da Alma (1 de abril de 1518), a Barca do
Purgatório (Natal do mesmo ano) e o Auto dos Quatro Tempos (data incerta, mas
anterior a 1521). Assim, até cerca de 1518 ou talvez mesmo para além dessa data,
a obra de Gil Vicente desenrola-se sob a proteção e na presença da Rainha Velha.
É o que ele próprio confirma no prólogo em espanhol de Dom Duardos (1522?),
quando, dirigindo-se a D. João III, fala das “comédias, farças y moralidades que he
compuesto en servicio de la reina vuestra tia”.
Gil Vicente passou em seguida diretamente para o serviço do rei. Foi encarregado
de organizar as festas que se realizaram em 20 e 21 de janeiro de 1521, quando da
entrada em Lisboa da terceira mulher de D. Manuel. Continuou a gozar da mesma
confiança sob o reinado de D. João III, que lhe concedeu diversas “mercês” financeiras: uma “tença” de 12 mil réis em 1524, um “acrescentamento” de 8 mil réis em
1525, três “moios de trigo” no mesmo ano, 20 mil réis em 1528, 8 mil réis em 1535
(Braamcamp, p. 29-30, 163, 523).
Deste modo, Gil Vicente fez toda a sua carreira como personagem oficial da corte,
na roda imediata da rainha Dona Leonor, de D. Manuel I e de D. João III. Para
a corte fora concebida a sua obra; perante a corte, no essencial, foi ela representada, quer em Lisboa quer nas várias residências reais de Évora, Almeirim, Tomar e
Coimbra. Muitas das peças que escreveu foram encomendadas para celebrar determinados acontecimentos importantes – nascimentos, casamentos, entradas solenes – ou para acompanhar certas festas religiosas. O teatro de Gil Vicente é, por
conseguinte, um teatro de corte, subordinado às exigências e ao cerimonial da vida
cortesã. Esta ideia, que inspirou os estudos de Laurence Keates (The Court Theatre
of Gil Vicente, 1962), estará incessantemente presente no nosso espírito.
Considera-se geralmente que Gil Vicente era ao mesmo tempo organizador de
espetáculos, autor, músico e ator. O próprio texto dos autos indica apenas que
ele recitou o argumento inicial de duas das suas peças: Templo de Apolo (1526)
e Triunfo do Inverno (1529). Alguns críticos modernos puderam mesmo pôr em
dúvida que ele tenha regularmente representado como ator (Reckert, p. 224 e segs.).
Mas André de Resende, no poema latino Genethliacon, publicado em Bolonha em
1533, chama-lhe “Gillo auctor et actor” (“Gil, autor e ator”).
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Tendo o encargo da organização dos espetáculos da corte, Gil Vicente era decerto
um homem muito ocupado. Cumulado de encomendas, responsável pelo texto, pela
encenação e pela preparação dos atores, sempre na obrigação de encontrar ideias
novas, o nosso poeta devia estar constantemente sobrecarregado. Era forçado, por
isso, a trabalhar depressa – e esta circunstância explica, talvez, algumas características específicas da arte vicentina: a repetição de certos processos duma peça para
outra, uma atitude livre e desembaraçada relativamente às regras de versificação
e, em suma, um andamento criativo de relativa improvisação. A sua aptidão para
inventar, para progredir e renovar-se é, consequentemente, ainda mais notável.

Bibliografia
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João Pedro Vaz
Encenação
Porto, 1974. Iniciou-se no TEUC – Teatro de
Estudantes da Universidade de Coimbra, a cuja
direção pertenceu em 1995-96. Cofundador e
codirector da ASSéDIO (1998-2001) e diretor
artístico das Comédias do Minho (CdM, 2009-16).
Diretor artístico do Teatro Oficina (2017-20) e
d’A Oficina, em Guimarães (2018-19). Ator desde
1994, trabalhou com os encenadores Paulo Castro,
Rogério de Carvalho, João Cardoso, Cândido
Ferreira, Ricardo Pais, Giorgio Barberio Corsetti,
Heiner Goebbels, Jorge Silva Melo, Nuno Cardoso,
António Durães, Fernando Mora Ramos, Nuno
Carinhas, José Wallenstein, João Lourenço, Miguel
Seabra, Tiago Guedes, Luis Miguel Cintra, Tónan
Quito, Gonçalo Amorim, Tiago Rodrigues,
entre outros. É encenador desde 2000. Das suas
encenações, destaquem-se: (A)tentados, de Martin
Crimp (ASSéDIO, 2000 e 2003), O Triunfo do Amor,
de Marivaux (ASSéDIO/TNSJ, 2002), Uma Noite
em Novembro, de Marie Jones (ASSéDIO, 2003),
Mapa, com Joana Providência (Cassiopeia, 2005),
Um Número, de Caryl Churchill (ASSéDIO, 2005),
Auto da Paixão (CdM, 2008), Persona, de Ingmar
Bergman (As Boas Raparigas, 2008), Ego, de Mick
Gordon e Paul Broks (TNDM II, 2009), História
do Soldado, de Ramuz/Stravinski (Metropolitana,
2010), O Fidalgo Aprendiz, de D. Francisco Manuel
de Melo (TNDM II/CdM, 2011), Capital & Cultura
(Teatro Oficina/Guimarães 2012 Capital Europeia da
Cultura), Paisagem (Teatro da Terra, 2013), Terra do
Desejo (CdM/ASSéDIO, 2013), Abril e Chão (CdM,
2014), Os Doze Pares de França (CdM/TNDM II,
2016) e, no Teatro Oficina, Teatro da Alma, a partir
de Raul Brandão, Auto das Máscaras, a partir da
coleção de José de Guimarães (2017), e A Arte da
Comédia, de Eduardo De Filippo (2018). No cinema,
filmou, entre outros, com Luís Filipe Rocha, Paulo
Rocha, Manoel de Oliveira, Tiago Guedes, Frederico
Serra, Marco Martins, João Botelho, Ivo Ferreira,
Teresa Villaverde e Sandro Aguilar. Recebeu o
Prémio Revelação Ribeiro da Fonte, na categoria
de Teatro (2000), o The Best of Porto – Melhor Ator
Teatro 2005 (Esc. de Comércio Externo) e o Prémio
GDA de Melhor Ator Secundário, em Cartas da

Guerra (2016). Foi nomeado para os Globos de
Ouro como Melhor Ator de Teatro em 2002 e obteve
uma menção especial no Prémio da Associação
Portuguesa de Críticos de Teatro 2015. O espetáculo
Ego teve duas nomeações para o Prémio Autores
2010 (SPA).

Sara Vieira Marques
Cenografia e figurinos
Artista, desenhadora cénica e criadora em projetos
de dança, teatro e performance. Desenvolve
uma prática que se move entre os campos da
investigação artística, antropologia, filosofia e
instalação. Licenciada em Cenografia, Teatro,
Produção e Design pela ESMAE e Mestre em
Antropologia – Culturas Visuais (NOVA FCSH).
Cursou ainda Pintura e Escultura na Vilniaus
Dailès Akademija (Vilnius). Integrou a equipa de
produção do Alkantara Festival 2014 e do Espaço
Alkantara até 2015. Em 2020, terminou o Programa
Avançado de Criação em Artes Performativas –
PACAP 4 (Forum Dança), com curadoria de João
dos Santos Martins, onde teve a oportunidade de
trabalhar com Antonia Baehr e Latifa Laâbissi,
Chrysa Parkinson, Christine de Smedt, Eszter
Salamon, Joana Sá, João Fiadeiro, Moriah Evans,
Paula Caspão, Vera Mantero e Xavier Le Roy. No
mesmo ano apresentou Aurora, uma performance
que explora as relações materiais e imateriais entre
o espaço e o som. Mantém duradoras colaborações
artísticas como desenhadora cénica com o
coreógrafo brasileiro Gustavo Ciríaco e com o
encenador João Pedro Vaz.

Gonçalo Fonseca
Máscaras e apoio à encenação
Formado na Escola Superior de Teatro e Cinema,
onde foi dirigido por, entre outros, Bruno Bravo,
João Brites e Rogério de Carvalho. Integrou o elenco
fixo das Comédias do Minho entre 2006 e 2018,
onde trabalhou com João Pedro Vaz, Pedro Penim,
Madalena Victorino, Nuno Cardoso, entre outros.
Especializou-se em técnica da Máscara, com Mário
Gonzalez, tendo trabalhado com François Cervantes
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e Philippe Peychaud, e orientado diversas formações
(ESMAE, Vilar do Paraíso, Lapa do Lobo). Criou
vários espetáculos com esta linguagem: Um Grão
Caído na Terra, Voz Off, Não Lugar. Fez um
workshop com Natacha Belova, desenvolvendo
depois o seu próprio trabalho de construção de
máscaras e marionetas. Criou coleções de máscaras
para os espetáculos A Fábrica, Os Doze Pares de
França, Auto das Máscaras e Elipse.

Filipe Pinheiro
Desenho de luz
Vila das Aves, 1976. Formou-se na Suíça, na área
da eletricidade. Ingressou no Teatro Nacional
São João em 1999, como técnico de iluminação,
sendo, desde 2008, coordenador do departamento
de Luz. Assinou o desenho de luz de espetáculos
dirigidos por encenadores como Ricardo Pais, Nuno
Carinhas, João Cardoso, Nuno Cardoso, António
Durães, Cláudio Oshman, Marta Freitas, Amândio
Pinheiro ou Laura Nardi. Trabalhou também com
as coreógrafas Anabela Lisboa e Cláudia Fernandes,
e com Manuel Passos. É sócio-fundador da Causa
Associação Cultural, assegurando a direção técnica
dos espetáculos da companhia.

Hugo Sanches
Consultor musical
Porto, 1973. Doutorado em Estudos Musicais pela
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
(FLUC). Mestre e licenciado em Interpretação
Musical (Música Antiga – Alaúde) pela ESMAE,
licenciado em Guitarra Clássica (pela mesma
escola) e pós-graduado em Psicologia da Música
pela Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto. Exerce
atividade profissional enquanto intérprete,
professor e investigador. Especializado em música
dos séculos XVI e XVII, nos domínios quer da
prática interpretativa, quer da teoria e pensamento
estético e filosófico. Coordenador do Curso de
Música Antiga da ESMAE e professor convidado
da FLUC. Enquanto músico freelancer, para
além de recitais a solo, colaborou e gravou com
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diversos agrupamentos especializados em música
renascentista e barroca, nacionais e estrangeiros. No
âmbito da música contemporânea, estreou e gravou
obras de compositores como João Madureira, Ivan
Moody, Andrew Smith e Dimitris Andrikopoulos.
Colabora regularmente com o Cardo Roxo,
ensemble dedicado à recuperação e divulgação de
música tradicional portuguesa, tendo participado
nos CD Vai-te Cuca, Volto Já e Borda d’Água.
Investigador integrado do Centro de Estudos
Clássicos e Humanísticos da FLUC, onde se dedica
ao estudo, edição e interpretação do repertório
musical português do século XVII. Dirige O Bando
de Surunyo, ensemble que criou em 2015, dedicado
à interpretação e divulgação de música ibérica e
europeia dos séculos XVI e XVII, contando-se entre
o seu repertório a estreia moderna de mais de três
dezenas de obras inéditas de fontes portuguesas
seiscentistas.

Afonso Santos
Um Homem em trajos de viúva; Homem; Doutor,
Justiça Maior; Um Pastor; Deusa de Apolo
Porto, 1987. Licenciou-se em Estudos Teatrais,
na variante de Interpretação, na ESMAE (2011).
Encenou a peça Chamava-se Ermo, de João Costa
(Teatro Bandido, 2010). Interpretou e encenou, com
Teresa Arcanjo, Sou o Vento, de Jon Fosse (Teatro
Anémico, 2015). Estreou-se profissionalmente como
ator em O Fidalgo Aprendiz, de D. Francisco Manuel
de Melo (2011), enc. João Pedro Vaz (Comédias
do Minho/TNDM II). Trabalhou pela primeira vez
com o encenador Nuno Cardoso em Desejo Sob
os Ulmeiros, de Eugene O’Neill (TNSJ/Teatro do
Bolhão, 2011), e passou a colaborar com frequência,
como ator, nos seus espetáculos: Medida por
Medida (2012), Coriolano (2014) e Timão de Atenas
(2018), de William Shakespeare; O Misantropo,
de Molière (2016), Veraneantes, de Maksim Gorki
(2017), Bella Figura, de Yasmina Reza (2018). Em
2017, integra a direção do Ao Cabo Teatro, com
Luís Araújo, por quem foi dirigido em Caridade, de
Ödön von Horváth (TEP, 2015), e em Katzelmacher,
de Rainer Werner Fassbinder (2013), em conjunto
com Ricardo Braun. Em 2019, participou na

criação coletiva A Importância de Ser Georges
Bataille, com direção artística de Miguel Bonneville
(Teatro do Silêncio), e encenou e interpretou o solo
Crude, com textos de Pier Paolo Pasolini (Ao Cabo
Teatro). Estagiou, na qualidade de observador, no
Toneelgroep Amsterdam, durante a produção de
A Longa Jornada Para a Noite, de Eugene O’Neill,
enc. Ivo van Hove. Colaborou em três projetos com
a comunidade, inseridos no programa Cultura em
Expansão da Câmara Municipal do Porto (2015-17),
dirigidos por Nuno Cardoso. Em 2017, fez parte da
equipa de produção do FITEI. No Teatro Nacional
São João, integrou os elencos de Lulu, de Frank
Wedekind, enc. Nuno M Cardoso (2018), A Morte
de Danton, de Georg Büchner (2019), Castro, de
António Ferreira (2020), O Balcão, de Jean Genet
(2020), Espectros, de Henrik Ibsen (2021), e Lear,
de William Shakespeare (2021), encenações de
Nuno Cardoso.

Hugo Paz
Apolo; Um Príncipe; Cão do Mercador; Raposa;
Perdiz do mau Juiz; Veado; Cão
São Vicente, Mindelo, 1998. Começou a fazer
teatro em 2016 quando frequentou o seu primeiro
curso de iniciação teatral com a companhia Somá
Cambá, tendo integrado os espetáculos Entre Vistas,
O Poder do Ator, De Volta à Terra e A Noiva Virtual.
Em 2017, participou em Pergunta’m, com o grupo
teatral Craq’Otchod. Integrou, em 2019-20, os 17.º e
18.º Cursos de Iniciação Teatral do Centro Cultural
Português do Mindelo, dirigidos por João Branco
e Janaína Alves, participando nos espetáculos
A Mulher Sem Pecado, E Agora…?, O Gato Malhado
e a Andorinha Sinhá. Em 2021, com o grupo Sapot
Dividid, foi um dos intérpretes de A Linguagem das
Pedras, com texto e encenação de Caplan Neves.
No Teatro Nacional São João, integrou o elenco de
KastroKriola (2021), de Caplan Neves, a partir de
Castro, de António Ferreira, enc. Nuno Cardoso.

Joana Carvalho
Uma Mocinha; Vénus; A Moça; A Ventura Pelegrina;
Deusa de Apolo; Vaca
Porto, 1977. Licenciada em Psicologia pela
Universidade do Porto. Frequentou o curso de
Interpretação da Escola Superior de Música e
Artes do Espetáculo. Faz, desde 2001, dobragens e
locuções para séries televisivas, desenhos animados
e publicidade radiofónica. Trabalhou com os
encenadores Fernando Mora Ramos, Ana Luena,
Nuno Cardoso, Nuno Carinhas, João Cardoso,
José Topa, Claire Binyon, Alberto Grilli, Ricardo
Alves, José Leitão, Cristina Carvalhal, Lígia Roque,
André Braga e Cláudia Figueiredo, Joana Moraes,
entre outros. Destaquem-se alguns dos últimos
espetáculos em que participou: Espírito do Lugar,
criação Circolando, direção de André Braga e
Cláudia Figueiredo (2017); Timão de Atenas, de
William Shakespeare (2018), Veraneantes, de
Maksim Gorki (2017), O Misantropo, de Molière
(2016), Demónios, de Lars Norén (2014), encenações
de Nuno Cardoso (Ao Cabo Teatro); Cordel, enc.
José Carretas (Panmixia, 2016); Turandot, de Carlo
Gozzi (2015), O Feio, de Marius von Mayenburg,
e Fly Me to the Moon (2014), de Marie Jones,
encenações de João Cardoso (ASSéDIO). É elemento
integrante da companhia Musgo, destacando-se
os espetáculos A Casa de Georgienne, Eldorado
e Gostava de ter um periquito, criações coletivas
com direção de Joana Moraes. No Teatro Nacional
São João, integrou os elencos de Breve Sumário
da História de Deus, de Gil Vicente (2009), Casas
Pardas, de Maria Velho da Costa (2012), Macbeth
(2017) e Otelo (2018), de William Shakespeare,
encenações de Nuno Carinhas; Exatamente Antunes,
de Jacinto Lucas Pires, enc. Cristina Carvalhal e
Nuno Carinhas (2011); O Fim das Possibilidades,
de Jean-Pierre Sarrazac (2015), e O Resto Já Devem
Conhecer do Cinema, de Martin Crimp (2019),
encenações de Fernando Mora Ramos e Nuno
Carinhas; A Promessa, de Bernardo Santareno, enc.
João Cardoso (2017); A Morte de Danton, de Georg
Büchner (2019), Castro, de António Ferreira (2020),
O Balcão, de Jean Genet (2020), Espectros, de Henrik
Ibsen (2021), e Lear, de William Shakespeare (2021),
encenações de Nuno Cardoso.
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João Melo
Um Parvo; Cupido; Perdiz do mau Juiz; Veado
O seu percurso como ator começa em 1994 na
ODIT – A Oficina, em Guimarães. Natural do Porto,
completa em 2002 o curso de Estudos Teatrais
– Interpretação da ESMAE. Em 2005, participa
no projeto Thierry Salmon. Tem trabalhado com
diferentes estruturas e companhias, das quais se
destacam: Panmixia, Companhia de Teatro de
Braga, Seiva Trupe, Teatro Nacional D. Maria II,
Teatro Experimental do Porto, MetaMortemFase,
Teatro Só, Teatro Meridional, Circolando, Musgo,
Narrativensaio, Teatro do Bolhão e Ao Cabo Teatro.
Trabalhou com Nuno Cardoso, José Carretas,
Moncho Rodriguez, Rogério de Carvalho, Peta Lily,
António Lago, Miguel Seabra, Carlo Cechi, Jean-Pierre Sarrazac, Luísa Pinto, Rui Madeira, Américo
Rodrigues, Kuniaki Ida, Julio Castronuovo, Gonçalo
Amorim, Nuno M Cardoso, entre outros. No Teatro
Nacional São João, integrou os elencos de Lulu, de
Frank Wedekind, enc. Nuno M Cardoso (2018),
A Morte de Danton, de Georg Büchner (2019),
Castro, de António Ferreira (2020), O Balcão, de
Jean Genet (2020), Espectros, de Henrik Ibsen
(2021), Lear, de William Shakespeare (2021),
encenações de Nuno Cardoso, e À Espera de Godot,
de Samuel Beckett (2021), enc. Gábor Tompa.

Lia Carvalho
Grata Célia, Princesa; Anjo
Iniciou a formação de atriz na Escola Profissional
de Teatro de Cascais (2005-08) e licenciou-se na
ESTC – Escola Superior de Teatro e Cinema (2017).
Participou nos seguintes espetáculos encenados
por Tiago Vieira: Se Quiser Falar Mal de Mim Me
Chame, Sei Coisas Terríveis a Meu Respeito (2013),
Hoje Não Amanhecerá e Escombros de Antigas
Catedrais (2012). Integrou os elencos de O Retrato
de Dorian Gray e de Cyrano de Bergerac (2014),
da companhia Primeiros Sintomas, ambos com
encenação de Bruno Bravo. Participou em Play
Loud (2015), enc. Álvaro Correia, e em We Went
There And All We Found Was Chaos (2016), projeto
final da ESTC dirigido por Faustin Linyekula. Foi
Honey em Quem Tem Medo de Virginia Woolf?
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(2017), enc. Diogo Infante, e integrou o elenco
de Seattle (2018), enc. João de Brito. Em 2019,
interpretou o papel de Gertrudes, em Hamlet(a),
enc. Hugo Franco, e em 2021 participou em Yolo
(enc. Sara Inês Gigante) e em A Grande Magia (enc.
Tónan Quito). Desde 2009, tem integrado o elenco
de alguns projetos televisivos, como Poderosas,
Filha da Lei, Paixão, Doce, entre outros. Do seu
trabalho em cinema, destacam-se Amor Impossível
(2015), de António-Pedro Vasconcelos, que lhe
valeu uma nomeação para Melhor Atriz Secundária
nos Prémios Sophia, e Verão Danado (2017), de
Pedro Cabeleira, por cujo desempenho foi nomeada
para Melhor Atriz de Cinema nos Globos de Ouro.
Recentemente, participou em Bem Bom, de Patrícia
Sequeira. Integra o elenco do próximo filme de João
Canijo, Mal Viver.

Mário Santos
Um Filósofo; Rei Telebano; Vaca; Fauno
Gabela, Angola, 1973. Completou a sua formação de
ator na Academia Contemporânea do Espetáculo,
no Porto, em 1995. Nesse mesmo ano, torna-se
membro fundador da companhia Teatro Bruto, onde
permanece até ao final de 2007, tendo trabalhado
como freelancer desde então. Ao longo da sua
carreira teatral, colaborou com várias estruturas
de produção e inúmeros encenadores. Na área do
audiovisual, foi ator assistente no programa Praça da
Alegria, entre 1995 e 1999 (RTP); participou ainda
como ator nas novelas A Lenda da Garça (RTP) e
Coração d’Ouro (SIC), e nas séries Os Andrades,
Garrett e Ora Viva, todas da RTP. É ator de
dobragens desde 1998, tendo trabalhado para vários
canais de televisão e outras estruturas de produção.
No Teatro Nacional São João, integrou os elencos
de A Morte de Danton, de Georg Büchner (2019),
Castro, de António Ferreira (2020), O Balcão, de
Jean Genet (2020), Espectros, de Henrik Ibsen
(2021), Lear, de William Shakespeare (2021),
encenações de Nuno Cardoso, e À Espera de Godot,
de Samuel Beckett (2021), enc. Gábor Tompa.

Rodrigo Santos
Um Mercador; Homem; Uma Velha; Um Duque
Pelegrino; Deusa de Apolo; Ovelha
Começa a fazer teatro em 1996, ligado à fundação
do Teatro Ação, sob a direção de Carlos Frazão. Até
1998, participa nas oficinas do Teatro Art’Imagem,
no Festival Cómico da Maia, e nas oficinas do
C.A.I.R.Te, com William Gavião e Valdemar
Santos. Em 2001, sai da Faculdade de Direito da
Universidade do Porto e ingressa na ESMAE,
licenciando-se em 2010. Ainda em 2001, funda, com
Ricardo Alves e Ivo Bastos, o Teatro da Palmilha
Dentada. Trabalhou com Carlos J. Pessoa, Nikolaus
Holz, António Durães, Pablo Rodriguez, Inês
Vicente, Lee Beagley, Lúcia Ramos, João Henriques,
Richard Tomes, Marina e Natalia Pikoul, Cándido
Pazó, John Britton, João Pedro Vaz, Vera Santos,
Peter Michael Dietz, Paulo Calatré, Romulus
Neagu, João Brites, Kuniaki Ida, João Cardoso,
José Carretas, Marco António Rodrigues, Jorge
Fraga, Ana Luena, Nuno Cardoso, entre outros.
Paralelamente, desenvolve trabalho de criação e
direção musical para teatro e dança. Em cinema
e televisão, trabalhou com realizadores como
Rodrigo Areias, Paulo Abreu, Henrique Oliveira
ou Francisco Manso. No Teatro Nacional São João,
integrou os elencos de A Morte de Danton, de Georg
Büchner (2019), Castro, de António Ferreira (2020),
O Balcão, de Jean Genet (2020), Espectros, de Henrik
Ibsen (2021), Lear, de William Shakespeare (2021),
encenações de Nuno Cardoso, e À Espera de Godot,
de Samuel Beckett (2021), enc. Gábor Tompa.

continuísta o grupo de Performance Histórica
do Conservatório de Tatuí, a Orquestra Barroca
Claudio Monteverdi (Goiás) e a Camerata Sé (São
Paulo). Participou nos festivais internacionais
Nkhota Khota Music Festival e Pakhonde Music
Camp (Malawi), Ethno Brazil 2019, Winter
Ethno Estonia, Oficina de Música de Curitiba,
Leliumu Kanklès (Lituânia), Jeunesses Musicales
International – 75.º Aniversário (Bélgica),
Festival de Mont-Pélerin (Suíça), entre outros.
Foi pesquisadora de conteúdo da série de livros
infantis Carolina Vai ao Malawi, Laura Vai à
Noruega e Marcelino Vai a Moçambique, idealizados
e financiados pelas instituições Sustenidos e
Projeto Guri (Brasil). Integra o grupo de world
music Ti’Sage, atuando em residências musicais em
Portugal, França, Suíça, Estónia, Letónia e Lituânia.
Atualmente, dá continuidade aos estudos de Alaúde
Renascentista na Escola Superior de Música e Artes
do Espetáculo.

Ananda Miranda
Música ao vivo, alaúde renascentista
Nascida em São Paulo. Formada em Guitarra
Clássica e em Cordas Dedilhadas Históricas pelo
Conservatório de Tatuí (Brasil) e em Produção
Fonográfica pela Fatec Tatuí. Primeira artista
brasileira a integrar o MOVE Project, intercâmbio
para jovens músicos, tendo atuado como voluntária
na Noruega (Norec) e Malawi (Music Crossroads
Academy). Trabalhou como produtora musical
nos CD Diversi, de Duo Favoriti, 15 Românticos,
de Geraldo Ribeiro, entre outros. Integrou como
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cupido:
Senhora, e este vosso preso
sem remédio há de morrer?
grata célia:
E porquê?
Que o Amor que não tem fé
não pode morrer d’amores.

Em tudo o que
fazemos, há mister
manhas assaz,
segundo o
mundo que temos.
Gil Vicente

