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“Nenhum clássico foi escrito para ser um clássico”
ricardo alves

O meu sonho sempre foi fazer Molière. Até porque gosto 
de acreditar que ele seria dos poucos autores clássicos 
que não ficariam muito zangados por eu lhes assassinar 
o texto. Os outros, principalmente aqueles que escreviam 
em verso, iriam achar imperdoável mudar-lhes palavras, 
frases, sentidos, cortar-lhe actos, ou eliminar personagens. 
Iam sentir-se ofendidos com malabarismos dramatúrgicos 
que tentam tornar actual o que não é. 

Enquanto encenador nunca tive respeito nenhum pelo 
autor do texto que enceno. Não é grave, uma vez que os 
textos são sempre meus e eu não me vou zangar comigo 
próprio. Esse desrespeito peço-o também aos actores, 
porque o texto é apenas o pretexto do espectáculo, escrito 
para ser habitado por outros. E para que o actor possa 
chamar lar à casa em que temporariamente habita, tem 
de a rechear de pequenos bibelots seus. E às vezes tem de 
mudar um ou outro móvel de sítio. 

Nenhum clássico foi escrito para ser um clássico. 
Foram escritos para serem vistos no seu tempo. 
Embebidos da realidade da época. Um pai francês desejar 
casar a filha com um turco não desperta no espectador 
do século XVII as mesmas emoções que desperta num 
espectador do século XXI. Para respeitar o que acredito 
que Molière queria dizer, tenho de desrespeitar o que diz. 
Essa é a segunda maior dificuldade de fazer um clássico. 

A primeira dificuldade de fazer um clássico é o 
orçamento. E uma comédia-balé é um espectáculo dois- 
-em-um, que sai mais caro do que fazer dois espectáculos. 
Nunca se fazem os espectáculos que se querem. Fazem-
-se os espectáculos possíveis. Isso não é um problema 

das artes, é uma das suas vantagens. Faz parte do livro 
de estilo da Palmilha Dentada fazer os espectáculos 
possíveis, sem ficar à espera que se reúnam as hipotéticas 
situações ideais. Às vezes, fazemos espectáculos em 
condições deploráveis, mas fazemos o espectáculo que 
queremos no momento que queremos e sem chorar pelo 
leite que não podemos derramar.

Se em Fevereiro de 2020 era difícil fazer um 
espectáculo, em Agosto de 2020 mais difícil se tornou. 
E este espectáculo acontece. Em Março, quando foi 
declarado o estado de calamidade, não parecia ser 
possível voltar tão cedo às salas de espectáculos. Nos 
três meses em que não vivemos, ou como dizia o Sérgio 
Godinho, nos meses em que apenas fizemos as vezes de 
outros que não éramos nós, alteraram-se demasiadas 
coisas. Reinventámos uma nova forma de estar de uma 
maneira demasiado rápida. E inventámo-la sem ter dados 
sobre como seria bom reinventá-la. E todos temos estas 
e outras dúvidas demasiado presentes. Este Molière está 
projectado num futuro possível. Um futuro onde ainda 
não foi encontrada uma vacina, onde aprendemos a viver 
vendo no outro uma permanente ameaça. Não é a base da 
encenação, mas é uma ideia que atravessa o espectáculo. 
Até porque o público não o vai conseguir esquecer. Não 
pode esquecer a máscara na cara e não pode esquecer a 
covid-19 sempre que vir actores, sem máscara, demasiado 
perto. Cada espectáculo é do seu tempo, não nasce de 
uma tábua rasa para ser preenchido ao longo dos actos. 

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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Faz sentido representar O Burguês Fidalgo hoje?
joaquim paulo nogueira*

Esta questão surge ao longo do espectáculo de várias 
formas, através de diferentes personagens, explícita ou 
implicitamente. Como se fosse um refrão melódico que, 
tal como o leitmotiv das comédias românticas, anuncia 
uma nova personagem. Neste caso, uma personagem 
diferente: o presente, a presença dos actores e das actrizes, 
a actualidade, aquilo que estiver a acontecer na vida da 
cidade do Porto quando o pano subir. A forma como se 
repete a pergunta, ou melhor, como se reitera, parece não 
ser um mero exercício de esgrima discursiva. 

Sente-se ali uma sinceridade verdadeira, uma 
inquietação a sério. Como se interrogasse não o texto, 
mas o próprio fazer que o traz até nós. É que, na sua 
complexidade retórica, uma pergunta é um ser vivo: 
faz ricochete, espalha-se, explode, metamorfoseia-se, 
multiplica-se. E assim, enquanto a narrativa vai renovando 
esta questão, é bem provável que o espectador a ouça 
de outra forma: será possível à Palmilha Dentada, este 
colectivo portuense que até agora se singularizou por 
investir numa escrita própria, conseguir trazer à cena este 
Burguês Fidalgo, sem deixar de ser a Palmilha? 

Perguntar não é apenas colocar um ponto de 
interrogação a ornamentar o fim de uma frase. É, de certa 
maneira, salvas as devidas proporções, fazer implodir o 
mundo. O mundo de cada um. É por isso mesmo que faz 
todo o sentido guardar silêncio quando se pergunta. Uma 
pessoa não dá um pontapé numa pedra e aparece logo 
uma resposta. É preciso semeá-la. Como se fosse uma flor. 

Neste sentido, não será Molière, o seu génio, que estará 
em causa, ou que poderá eventualmente ser minimamente 
afectado por aquelas vezes em que a montagem dos 
seus textos possa ter estado próxima do desastre. Para 
a consagração de Molière terão contribuído tanto as 
montagens vibrantes e incensadas dos seus textos como 
todas as vezes em que foi maltratado em cena. 

O único risco que alguém aqui pode correr é a Palmilha 
Dentada. Paradoxalmente, correr riscos parece ser a forma 
mais segura a que a companhia lançou mão para se tornar 
naquilo que é hoje no panorama teatral português. O que 
encontro de mais entusiasmante no percurso teatral da 
Palmilha – que só conheço desde a sua ida ao Teatro da 

Trindade, em 2014, para apresentar O Guardião do Rio, 
O Gene do Corvo e O Medo que o General não Tinha – é 
o modo como equaciona, de uma forma vital, do ponto 
de vista artístico, do ponto de vista da sobrevivência 
económica do projecto, o humor na sua relação com o 
público.

Há uma comédia, há um sentido de comédia que, 
trezentos e cinquenta anos depois, os uniu a Molière, e 
uma coisa me parece segura: Ricardo Alves e a Palmilha 
Dentada, ao representarem pela primeira vez um texto 
que não nasceu no grupo, e logo um texto de um dos 
grandes autores do cânone teatral ocidental, têm aqui uma 
oportunidade de fazer um movimento introspectivo sobre 
os seus próprios processos de criação da comédia; e ao 
fazerem-no num Teatro Nacional, palanque privilegiado 
para a actividade teatral portuguesa, têm aqui uma 
possibilidade de reverter esse olhar, essa perspectiva, para 
o debate sobre o modo como a dramaturgia portuguesa 
trabalha, ou tem trabalhado, a comédia. 

Talvez não haja, no contexto actual da criação teatral, 
muitos grupos que o possam fazer de uma forma tão 
despretensiosa, visceral e orgânica como a Palmilha. Pelo 
menos eu não conheço. Há autores, claro, Jaime Rocha, 
Fernando Gomes, Luís Mourão, José Carretas, Luísa Costa 
Gomes, Rui Pina Coelho, Fernando Moreira, até por 
vezes Carlos J. Pessoa, cito de memória e apressadamente 
dentro da minha pequena bolha. No entanto, a ideia com 
que fico é que temos uma dificuldade ancestral em trazer 
a comédia para fora do nicho, ou até do preconceito. De 
a tornar uma dramaturgia vivificante, poderosa, capaz de 
rasgar caminhos na relação com o público. Parece que lhe 
damos um lugar pouco distinto, um entretenimento, até 
dizemos, um mero entretenimento, uma coisa soez, alarve, 
popular, revisteira (outro insulto!), coisa para as noites, 
antes dizia-se serões, das sociedades recreativas, o teatro 
amador. Ou de revista.1

Sobre a relação que temos com a comédia, e utilizando 
a relação com Molière, há um jogo que podemos 
fazer a partir do CETbase, uma ferramenta de apoio à 
investigação criada pelo Centro de Estudos de Teatro da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Se 



colocarmos na ferramenta de pesquisa o nome de algumas 
das peças mais importantes de Molière, em poucos 
minutos apercebemo-nos de que, excepto As Artimanhas 
de Scapin (com quatro montagens profissionais e quatro 
amadoras), O Misantropo (com quatro montagens 
profissionais), O Tartufo (com nove montagens 
profissionais e seis amadoras) e este Burguês Fidalgo 
(que com esta montagem desempata, passando a ter três 
montagens profissionais), os textos de Molière,  
e aqui podemos incluir O Avarento, A Escola de Mulheres, 
O Médico à Força e O Doente Imaginário, têm sido mais 
representados no teatro amador e universitário do que  
no profissional. 

O humor é de certa forma encarado como um 
território menor, conotado com um maior imediatismo, 
uma necessidade menos elaborada de decifrar os códigos 
dramatúrgicos. É como se, nesse aspecto, e salvas as 
devidas proporções, mantivéssemos em actividade 
as polémicas que agitaram a França do século XVII e 
que opuseram os defensores de Racine e Corneille aos 
entusiastas de Molière, que admiravam a diversidade 
artística e formal com que este, amalgamando a farsa e a 
commedia dell’arte, trouxe a crítica social e de costumes  
à comédia. 

O Burguês Fidalgo da Palmilha Dentada
Aproximemo-nos então de O Burguês Fidalgo, texto 
de 1670, traduzido em 1769 pelo Capitão Manoel de 
Sousa como O Peão Fidalgo, para ser apresentado no 
Teatro do Bairro Alto2 e que terá tido pelo menos cinco 
apresentações diferentes ao longo do tempo. Existem 
outras traduções, mas foi esta, escrita num português 
antigo, a escolhida por Ricardo Alves, opção que se 
prendeu com a sua linguagem mais seca, com uma 
oralidade mais rica, completamente arcaica, que obrigou  
o encenador a fazer uma “tradução”. 

Essa dimensão crítica da sociedade e dos costumes,  
que nos aparece como irrecusável em textos como  
O Avarento, O Misantropo, O Tartufo, A Escola de 
Mulheres, também está presente – de um modo menos 
evidente, ainda que alguns aspectos formais nos possam 

distrair dessa percepção – nesta pueril comédia-balé que 
ele criou com Jean-Baptiste Lully. É muito curioso neste 
aspecto a evolução que Molière foi fazendo na sua relação 
com a comédia-balé. 

Ou seja, o refrão melódico que se trauteia durante todo 
o espectáculo, o “faz sentido fazer este texto?”, encontra 
também, na possibilidade multiplicada de sentidos que 
uma pergunta pode conter, a variante sobre se o teatro, 
um espectáculo, pode ser ainda um objecto que se ligue 
ao seu tempo, que com ele estabeleça um diálogo, e que 
no fundo possa servir para interrogar os tempos que, 
como num tapete rolante em processo de aceleração 
cósmica, nos correm debaixo dos pés. 

Haverá ainda disponível entre nós este Jordão, que 
quer à viva força ser aquilo que não é? No catálogo 
das dramatis personæ que nos agitam o quotidiano 
perdurarão, no todo ou em partes separadas para montar, 
este conde Arnaldo, cuja única hipótese financeira é 
enganar e ludibriar a nossa sede, senão de infinito, de 
infinitivo? E, mais próximo de nós, se amanhã formos ao 
café, devidamente higienizados e distanciados, poderemos 
cruzar-nos com esta filosofia útil, com esta arte penacho, 
que se alimenta da desgraça intelectual dos outros, e 
que, altaneira, os ridiculariza enquanto soletra contente 
consigo mesma que “o destino deu-nos o homem que 
precisávamos. Foi uma sorte, para nós, este senhor Jordão, 
a sua bolsa cheia e as suas manias de fidalguia. Seria 
óptimo para a sua dança, e para a minha música, que toda 
a gente fosse tola como ele”?

Talvez estejamos mais vizinhos da nossa caricatura 
do que aquilo de que somos capazes de prever. Como 
pergunta o “Analista”, personagem que a Palmilha 
adicionou a esta comédia, e cuja designação ajuda a 
perceber que Ricardo Alves não consegue levar nada a 
sério, senão o humor e a comédia, claro: “Não podemos 
dizer também que há aqui uma crítica ao alpinismo social 
e à personalidade burguesa, ridicularizando tanto a classe 
média vulgar e pretensiosa quanto a snobe e vaidosa 
aristocracia? Seja a que existia há trezentos e cinquenta 
anos, seja a de agora?”

Trezentos e cinquenta anos depois, a mesma 



actualidade na crítica social. E não só. Se Molière fez 
da aristocracia e da burguesia alvos recorrentes, mas 
também o clero, e se nelas criou um miradouro sobre 
os costumes da sua época para melhor assestar na 
hipocrisia, na mentira, no pedantismo, na aldrabice e 
vigarice, e mesmo não poupando ninguém, nem a ele 
próprio, talvez tenha folgado um pouco as costas aos mais 
simples, aos que pertencendo a este jogo de simulacros e 
mentiras conseguem mesmo assim salvaguardar alguma 
sinceridade e honestidade. 

Trezentos e cinquenta anos depois, à pergunta do 
Analista responde “a actriz que faz de Filosofia”: “Mas lá 
porque uma pessoa trabalhou toda a vida, sem tempo de 
fruição de cultura e sem acesso ao bem cultural, se não lhe 
foi dada a possibilidade de educar o gosto e desenvolver 
um espírito crítico, não quer dizer que mereça ser gozada. 
Principalmente se tem esse anseio de ser mais do que o 
que é.” 

Ora, talvez esteja aqui um dos eixos mais poderosos 
da interpelação que esta frugal e pueril comédia-balé 
pode fazer aos dias de hoje: o trajecto que a ideia de 
identidade percorreu do burguês Jordão aos nossos 
dias. Espoletando questões que atravessam o político, 
o económico, o social, o existencial, e que destabilizam 
tanto a coesão das comunidades onde vivemos, como a 
possibilidade de cada um de nós enquanto sujeito. Desde 
logo o político: ter ou não ter um nome, uma identidade, 
é de tal forma banal para os dispositivos de controlo 
pré-totalitário que as nossas democracias necessitam, ou 
dizem precisar, para assegurar e fazer cumprir a paz, a 
segurança e o bem-estar na vida quotidiana, que um bebé 
quando nasce tem de adquirir o seu cartão de cidadão 
até ao vigésimo dia do nascimento. E, no entanto, para 
todos aqueles que tentam chegar ao Eldorado europeu 
conseguir ter uma identidade pode ser a linha vermelha, 
a fronteira entre a sobrevivência e a morte. Também 
a identidade pode ser uma tragédia para a pessoa 
transgénero. E nem precisamos de ir às questões da 
identidade e da personalidade, ao racismo, à construção 
identitária através do consumo de bens, sejam roupas, 
perfumes, comidas. Basta abrir a janela para a sociedade 

emergente da narrativa covídeo, em que as nossas 
identidades baptismais foram relegadas para um segundo 
plano, já que na primeira linha, e desde Março de 2020, 
somos todos ou infectados, ou curados, ou suspeitos, ou 
internados ou potenciais contaminados.

A dramaturgia Palmilha
No trabalho dramatúrgico desenvolvido pela Palmilha 
Dentada encontro alguns eixos que se evidenciam, como o 
tratamento das personagens, os cortes no texto e a criação 
de um novo texto. 

Em 1910, quando este texto foi representado no Teatro 
Nacional D. Maria II, na tradução de Eduardo Garrido, o 
elenco tinha dezanove actores para o mesmo número de 
personagens. Cinquenta anos depois, em 1960, na versão 
de Tomás Ribas, dezassete actores asseguravam vinte 
personagens. A última representação, em 2010, num ciclo 
sintomaticamente intitulado Clássicos: Modo de Usar, 
contava com nove actores e três músicos. 

Às dezanove personagens originais, a Palmilha Dentada 
acrescentou nove, que são representadas por apenas 
seis actores. O Analista, a actriz que faz de Filosofia, 
o Entrevistador e os próprios actores: Mafalda, Maria, 
Patrícia, Ivo, Rui e Tiago. Estas vinte e sete personagens 
têm densidades diferentes. Aquelas que surgem nos 
novos textos escritos por Ricardo Alves são meramente 
actanciais, esgotam-se no fazer que trazem à cena. Na 
verdade, só as personagens da comédia de Molière 
têm peso na acção e dentro destas destaca-se Jordão, 
representada por Rui Oliveira, que é o único actor que não 
desempenha outra personagem (para além dele próprio, 
quase no final).

Isto cria um nível de instalações em catadupa que 
potenciam o humor, o desconcertante, o inesperado, o 
difícil de identificar: por exemplo, Maria serve a intriga 
como Rozaura, filha de Jordão, e, como começou a 
ser prática corrente em companhias que têm de fazer 
desdobramento de papéis, também serve a cena como 
bailarina, criada e Filosofia. Mas ela é também, em 2020, 
não só a actriz que vai fazer a personagem Filosofia como 
aquela que no final vem colmatar o buraco criado 



pelo desaparecimento do quarto acto. Outros exemplos: 
Arnaldo, que é conde e é representado pelo mesmo actor 
que faz Bartolo, o criado de Florindo (para além do 
Alfaiate); o mesmo se passa com Mafalda, que tem a seu 
cargo a Marquesa Dorinda e Brazia, a criada de Jordão. 

Ora, estas operações estão bem próximas de algumas 
características da dramaturgia de Molière, como o disfarce, 
o duplo ou o teatro dentro do teatro, e fazem-no não de 
um ponto de vista discursivo, mas de um ponto de vista 
orgânico. Como, e regressamos à mesma ideia, se trezentos 
e cinquenta anos depois um mesmo sentido de comédia 
unisse a Palmilha Dentada a Molière.

Quando de uma peça com cinco actos de um dos 
autores mais aclamados do cânone teatral europeu 
eliminamos um, o quarto acto, justificando-o com o facto 
de ele não acrescentar nada à peça, e depois esclarecemos 
que o quinto acto resulta de uma quebra de inspiração do 
autor e será por isso multiplicado por três finais possíveis, 
não é preciso explicar mais nada sobre a relação não 
sagrada que a Palmilha pretende manter com o texto. 
Há uns anos, não era pacífico dizê-lo, os dramaturgos 
acantonados na literatura tinham achaques terríveis 
quando lhe mexiam no texto, mas o que entretanto houve 
de comunhão entre a cena e a escrita fez-nos aprender 
que os textos teatrais, neste vaivém entre a palavra escrita 
e a sua enunciação, têm, ou podem ter, esse sortilégio: 
serem exponenciados pela sua eventual traição cénica. 
A questão da traição dramatúrgica levar-nos-ia muito 
longe, mas, para atalharmos caminho, recordo aquilo que 
uma vez ouvi a Jaime Salazar Sampaio, que confessou, 
num encontro de autores ibéricos, que a única vez em que 
sentira que um texto seu tinha sido traído tinha sido quando 
o tinham feito literalmente. 

Arrisco facilmente que Molière, autor 
extraordinariamente sensível à tradição de improvisação 
que tinha recebido da commedia dell’arte, que escrevia 
muitas vezes a contar directamente com as características 
dos seus actores, teria uma enorme vontade de ir com 
o Ricardo Alves beber um fino à porta do Teatro Carlos 
Alberto, irmanado daquela amizade dramatúrgica de que 
falava Bernard Dort.

Para além do texto cortado, há os novos textos: a 
conversa do Analista e da actriz que faz Filosofia, uma 

pequena critica à eventual misoginia de Molière no 
tratamento dado às personagens femininas, e a conversa 
desta com o Entrevistador, a justificação dramatúrgica da 
inexistência do quarto acto e a explicação do final. Não 
são muitos mas estão de acordo com a escrita de Ricardo 
Alves: uma escrita funcional, que está lá para servir a cena, 
não para fazer jogos florais ou de brilhantismo literário. 
Sempre que lhe falei sobre o texto era vulgar responder-
-me: “Ah, ainda falta aí uma coisa que tenho de escrever 
para a voz off por causa da mudança de cena!”, ou “Eh, pá, 
isso não sei se vai ficar, quero ver se tiro, não precisamos 
disso!” 

E por fim há a nova dramaturgia pandémica, que corta 
alguns efeitos do buliçoso texto de Molière, como os 
apartes entre personagens, as lutas corpo-a-corpo, este 
novo distanciamento sem Brecht nem efeito V que se veja. 

Tornamos ao refrão deste texto: “Faz ou não sentido 
fazer este texto hoje, trezentos e cinquenta anos depois 
de ser escrito, num Teatro Nacional?” É preciso concluir 
aquilo que este texto já se esforçou por tornar evidente: se 
for feito com uma companhia como a Palmilha Dentada, 
de uma forma despretensiosa e orgânica, é possível 
que esse trabalho de montagem seja um movimento 
introspectivo sobre os seus processos de criação, que 
nos possa ajudar a todos a pensar o lugar da comédia na 
dramaturgia portuguesa contemporânea. 

E isso, criar esse movimento introspectivo, devolvê-lo 
à comunidade, pode ser não só um bom sinal como um 
incentivo e um estímulo para o Teatro Nacional São João, 
um teatro que no dobrar do milénio criou o Dramat – 
Centro de Dramaturgias Contemporâneas, o projecto 
mais notável para o desenvolvimento da escrita teatral 
portuguesa que pude até agora conhecer.

1 Neste contexto discursivo também é importante olharmos Tropa-
 -Fandanga, o trabalho que o Teatro Praga fez em 2014 sobre a Revista,
 género teatral que hoje se encontra moribundo.
2 No CETbase, o primeiro registo de apresentação data de 2 de Maio de
 1842, no Teatro do Salitre em Lisboa.

* Dramaturgo. Faz jornalismo teatral no site Rua de Baixo.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.


