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Porto

a morte de um comediante

de Howard Barker



Para um vermelho consensual
A Morte de um Comediante não é um mero roteiro de ascensão e queda. Sendo certo que acom-
panha a consagração de um comediante improvável, o tema principal é antes a força disruptiva da 
comédia numa paisagem de entorpecimento. Owen McCafferty faz o texto progredir firmando a dis-
tinção entre um humor genuíno, abrasivo e politizado, e o humor-espectáculo: expondo primeiro 
uma potência castigadora - na tradição de um licensed fool, a quem assiste a prerrogativa de dizer 
a verdade -, introduzindo depois uma outra via, comparativamente simples, prazenteira, aliviante. 
Pela mão do Agente, somos conduzidos às pressões do mercado e à utilíssima percepção de que a 
bondade é dispensável; ao público, é preferível servir uma melíflua, ardilosa, aparência de bondade. 
Mas quando pensávamos ter resolvido a dicotomia humor-bom (empenhado, cívico),  humor-mau 
(amoral e mercantilizado), o autor troca-nos as voltas. No cerne da comunicação espectacular, faz 
surgir o inapto, o subjectivo, o cândido reconhecíveis de momentos de televisão que ampliaram o 
género cómico. McCafferty parecera desenhar uma parábola escorreita, mas complica o retrato deste 
underdog irlandês com o que parece ser uma aparição de Andy Kaufman.
Não existe em Portugal consciência de classe como a que transpira d’A Morte de um Comediante. 
Nem existe uma retórica de asserção dos actos que manipulam a opinião pública, pelo contrário, a 
nossa televisão copiou ou inaugurou formatos que turvam e nivelam por baixo. Portanto, nomear os 
nossos imbecis, como não pôde deixar de fazer esta tradução, é ainda um gesto raro. Se hoje temos 
uma ideia alargada das barricadas, filiações e vieses da comunicação social tida por séria, os cómi-
cos portugueses, fazendo prova da sua maturidade, foram parte dessa dilucidação. Absolutamente 
a propósito, um post recente sobre alterações climáticas assinado pelo fictício Jovem Conservador 
de Direita. Este é um tema sôfrego, a que quase todos chegamos leviana e ideologicamente (e era 
bom que o admitíssemos); ainda assim, permitiu um exercício de critique do humor entre pares, que 
reproduzo parcialmente:

(...) Todas as evidências científicas contrariam isto. Mas é humor. O humor tem de fazer rir, não tem 
de ensinar as pessoas. As pessoas ficam mais aliviadas ao perceberem que a Terra afinal não está a 
terminar e riem-se de alívio. O Dr. Zé Diogo Quintela faz rir as pessoas através do alívio que sentem ao 
perceber que o apocalipse, a acontecer, não é culpa delas. Isso é serviço público. (...)

(...) Nenhuma das analogias do Dr. Quintela é válida cientificamente. Mas o humor não tem de ser 
científico. O humor deve fazer as pessoas pensar e questionar a realidade, mesmo que a realidade 
em causa seja objectiva e sustentada cientificamente. Se o humor tornar as pessoas mais estúpidas, 
melhor. É sinal que o humorista é bom e pode evoluir para algo superior como apresentador de 
concursos. (...)

 Os comediantes evoluídos ou “alavancados” sabem que o amor do público implica con-
cessões. Aqui, a mais subtil acontece por meio de uma flor, a papoila a que os Britânicos chamam 
Remembrance Poppy e que serve de homenagem aos soldados mortos na Primeira Guerra Mundial. 
Comediante que vá à televisão leva os seus mortos à lapela, ora essa, e por isso propus o cravo, como 
ponte para os nossos ex-combatentes e para um Parlamento que já o usa, de lés a lés, em datas ofici-
ais. A opção final deste espectáculo acabou por ser um símbolo menos politizado e que julgamos ter 
perdido o estigma. É uma instância preciosa do marketing da bondade, o laço da luta contra a sida.  E 
foi, neste caso, o vermelho consensual.

Constança Carvalho Homem

um balde de água a ferver
Ao longo destes vinte anos, a ASSéDIO tem uma espécie de fascínio por autores Irlandeses, é uma 
dramaturgia com que nos identificamos e com ela temos tido deveras boas experiências. Com este 
espectáculo estreamos mais um autor Irlandês, Owen McCafferty.
Por isso, quando o texto nos foi sugerido pela Constança, foi com muito entusiasmo que o lemos 
e nos entregámos ao trabalho de o conseguir erguer em palco. O espaço em que apresentamos os 
nossos espectáculos, a Sala de Bolso, já tantas vezes transformado, exigia mais uma vez um carácter 
inventivo para esta produção, a sugestão de vários arcos de proscénio – objecto cénico e luz num 
mesmo dispositivo - que vão engolindo o comediante ao longo da sua ascensão e queda, resultam 
inesperados e envolventes, servindo bem este texto de Owen McCafferty.
O registo íntimo em que pensámos esta peça é promovido pela privilegiada relação que actores e 
espectadores conseguem estabelecer nesta nossa sala de bolso.
Como não podia deixar de ser, este é mais um trabalho sustentado no actor, sem distância e sem rede, 
quase que sem palco. 
Uma comédia negra e cáustica sobre o mundo do espectáculo, o negócio do sucesso, a velha história 
da venda da alma ao diabo, numa metáfora absolutamente actual e pertinente.
Não posso deixar de agradecer ao João Castro, o seu trabalho competente e precioso na assistência 
de encenação, sem o qual eu não conseguiria realizar este trabalho.

João Cardoso


