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Ce n'est que lorsque le rideau

est leve que^ pour la foule^

Vartiste est quelqiie chose. La
toile totnbée^ 1'homme rede-

venu un homme est oublié.

JULES ClARETIE

(Profils de Théatre)





i VIDA DE THEATBO





A vida de theatro

Que deliciosa vida, a de theatro!
^E' esta em geral, a expressão do pensar

d'aquelles, que sentados commodamente no
fauteuil d'um theatro, assistem ao desenro-
lar de um drama, ás facécias de uma come-
dia, invejando os triumphos gloriosos do
actor; d'aquelles que, na completa ignorân-
cia do que seja a caprichosa vida de theatro,
se. deixam deslumbrar pelos ouropéis exte-
riores d'essa carreira afanosa, cheia de es-
colhos, de triumphos, de desalentos, de
martyrios, de seducçóeá, de invejas, de re-
compensas, de gloria, de indifferença, e,

muito principalmente— de ingratidão l'

Pobres comediantes !
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Arrastados impulsivamente para a vida

aventurosa do tablado, pelo pendor natyral,

pelo amor apaixonado e ardente votado a

essa arte tão sublime, luctam, enthusiasmam,

dominam e imperam; abnegando da sua

mocidade, da sua alma, do seu talento, pas-

sam metade da existência a vencer, a con-

quistar, palmo a palmo, esse terreno terri-

velmente accidentado, e quando á força de

talento, de estudo, e a despeito de malque-

renças, de invejas, de despresos, de insultos

e de vitupérios, conseguem alcançar a meta,

o zenith da gloria, caem extenuados, victi-

mas da indifferença vil d'aquelles que os ac-

clamaram horas antes, d'aquelles que riram

com as suas jocosidades, d'aquelles que es-

tremeceram perante os voos arrebatados e

altivos do Génio.

Qiie deliciosa vida, a de theatro!

Mocidade, vida, confidencias, alegrias,

amarguras, tudo é sacrificado a essa amante

seductora— a Arte, que estendendo volup-

tuosamente os braços, e envolvendo o co-
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mediante na doçura quente e perfumada dos

seus sorrisos aspasicos, o embala e acalenta,

até lhe roubar o ultimo resto de juventude,

a par com o ultimo triumpho arrebatador.

Mas— ai de ti!—pobre comediante, se en-

velheceste, se attingiste a meta da perfeição

artística!

Então, a amante vil, a congorça ambiciosa,

começa a repudiar-te, a enfadar-se com as

tuas caricias, e do enfado passa á indiffe-

rença, da indifferença ao esquecimento, do

esquecimento 'ao ultrajante despreso.

Os sorrisos, que hoje eram só para ti,

passam amanhã a alvejar, outro eleito; os bei-

jos que soíFregamente haurias, é agora outro,

que ali está junto de ti, que cresceu ao teu

lado, a quem deste a tua amizade, os teus

conselhos, a tua sciencia, quem os colhe; e

tu, que viste a multidão anonyma—o publico

—corôar-te, tecer-te louvores, arrastar-te no

carro triumphal da Gloria, cães inanimado

e extenuado. Queres fugir, e ficas
;
queres

appellar para o testemunho do publico, que-
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res avocar as tuas grandiosas creações, que-

res justificar-te perante o Supremo Tribunal

da Arte, e dizem-te:— Mostra-nos as tuas

obras, dá-nos o brilho das grandes conce-

pções artísticas, dá-nos o calor, a vida, o

fogo que tinhas outr'ora e que te abandonou,

e então, tu, minado pela vaidade, corroído

pela ingratidão, desalentado pelo impudico

repudio, morres sem teres quem te cerre as

pálpebras n'essa hora extrema, sem teres

quem possa gritar: «— Alto! —Vede estas

geniaes creações! Olhae, que concepções

grandiosas! Abatei-vos perante estas mani-

festações vividas do Bello e do Sublime!»

Heroes do sentimento, glorias do mo-

mento! O vosso trabalho de comediante não

fica esculpido no Bronze ou na Pedra, na

Tela ou no Livro, para attestar perante o

templo da Posteridade, o Génio que insuflas-

tes nas vossas creações e a Inspiração subli-

me, com que animastes as grandes concep-

ções do Sentimento, da Dor, da Paixão.

Persuadiram, convenceram, abalaram,
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commoveram; o Publico, esse juiz despótico e

desdenhosamente ingrato, coroou lhes o Gé-

nio, mas, passado o instante do applauso,

voltando lhes as costas, a sua obra de mo-

mento desapparece e só a Tradição é a única

vassalia que lhes rende a homenagem devida

ao Talento e á Arte.

Ha quem supponha, e muito especialmente

na nossa terra, que a profissão de actor é

das mais regaladas, das mais suaves, das

mais descuidosas.

Pura illusão!

O verdadeiro actor trabalha e estuda sem-

pre, a todas as horas, a todos os instantes,

e até morrer, porque, ignorando hoje qual a

personagem a que vae dar vida amianhã, des-

conhece, por completo, o que terá que in-

terpretar. O verdadeiro commediante estu-

da, observa a cada passo, para depois mo-
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delar a sua obra, e a afadigosa tarefa dos

ensaios scenicos, mysterio insondável para

os profanos, consome-lhe as forças vitaes,es-

candecendo-lhe o cérebro, atrophiando lhe a

existência, depauperando-lhe a mocidade.

Emquanto o actor está em toda a pujança

das suas forças physicas, em toda a pleni-

tude das suas faculdades imaginativas, con-

some toda essa argila iinica em que lhe é

dado moldar, em fazer o seu nome, que terá

de conquistar palmo a palmo, lança a lança,

peito a peito, porque, no theatro, as repu-

tações feitas de momento, refulgindo logo

aos primeiros passos incertos, teem a dura-

ção da bola de sabão, que a creança, des-

cuidosa, fabrica.

Para conquistar o nome artístico, a Glo-

ria— ventura dada somente aos eleitos da

Arte— é preciso tempo, estudo, desillusão,

toda essa multiplicidade de desalentos e de

glorificações, que pungindo muitas vezes em
acerbas dores, lhe dão, a um tempo e em
um dado momento, a força, a coragem, a te-
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nacidade para luctar, para vencer, para per-

sistir e dominar por fim.

Uns, caem desalentados, aos primeiros in-

successos das pugnas travadas no campo do

tablado e estiolam precocemente^ outros, at-

tingem um posto modesto, uma mediania hu-

milde, que os obriga a transformar a ambi-

cionada idealisação da Arte, na vulgaridade

do bem acabado do officio; outros, então, so-

bem ao apogeu glorificador da Arte, são ar-

rastados no carro glorioso da Fama e coroa-

dos pela deusa Ovação

!

Para estes, quando cangados, exhaustos,

se o Publicolheslança vilmente em rosto, dia

a dia, hora a hora, o terrivel

—

já está velho!

— retirar a tempo é o único remédio salu-

tar. Mas que tortura, então, n'essa hora an-

gustiosa e afflictiva! Retirar!— Ai! não faleis

ao comediante em ceder um ápice da sua

gloria!— Retirar é morrer! E já que não pôde

legar á Posteridade a sua Obra, elle não re-

tira e prefere morrer, ali, no tablado— leito

d'agonia do comediante— consumindo-se de
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inanição, mas defrontando, nas anciãs cruéis

do estertor artístico, até á hora extrema, o

Publico, que elle julga seu e que afinal é ape-

nas um indiíferente egoísta, que lhe prodi-

galisou as ternuras e os affagos da amante

mercenária, que repudían'umdadomomento,

aquelle que durante annos a idolatrou, sa-

crificando-lhe Vida, Força, Talento, em troca

do sorriso diabólico da Gargalhada e do beijo

de Judas da Ovação!

Comediante! não te illudas! Quando na

atmosphera quente d'uma sala de espectá-

culos, ouvirdesos bravos e as palmas deumpu-

blico que delirantemente te victoria e acclama,

curva a cabeça e o dorso em signal de agra-

decimento, porque a isso te obrigam as leis

da cortesia, mas deixa a tua alma tranquilla,

não a enganes e pensa que aquelle mesmo

publico que hoje te glorifica, terá amanhã

para ti o sorriso desdenhoso e a crueldade

draconiana, que te ha de esmagar sob o peso

do mais vil e do mais pérfido índifferentismo !



ASPECTOS DA VIDA ABTISTICA

— REVELAÇÕES





Aspectos da vida artistica.-^ReYelaçôes.

O abandono e a falta de camaradagem

dos artistas dramáticos, que nos últimos dez

annos teem supportado toda a espécie de

ultrajes e menospresos, que as emprezas

theatraes lhes teem infligido, sem que por

sua parte elles tenham sabido reagir, re-

sistindo, á corrente contínua e avassaladora

que os ha-de lançar fatalmente na miséria e

no aniquilamento, demonstra, bem á eviden-

cia, o estado a que chegou o theatro em Por-

tugal, isto é, em Lisboa.

Vejamos.

As escripturas theatraes que antigamente

eram de dez mezes, teem baixado pouco a

pouco, a nove, a oito, e, actualmente, a sete,
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sem que os ordenados tenham soffrido o

augmento a que a suppressão de três me-

zes, parecia dar jus, como valor equitativo e

compensador.

As emprezas teem obrigado os artistas a

conceder ensaios preliminares por espaço de

quinze dias, e, ás vezes, d'um mez, antes da

abertura dos theatros,sem que por issoelles

recebam remuneração alguma e a titulo gra-

tuito.

As matinées^ que antigamente appareciam

por excepção, tornáram-se moeda corrente,

sendo raro o theatro que não as explora,

quando qualquer peça lhes dá ensejo para o

fazer, e sem que os artistas sejam'gratifica-

dos ou remunerados por esse serviço, que

deveria ser considerado como extraordiná-

rio.

Algumas emprezas obrigam os artistas a

sahir de Lisboa, em tournée^ sem o abono

de comedorias, o que representa uma explo-

ração, pois que, todos que viajam sabem

qual o dispêndio enorme a que esse deslo-

I
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camento obriga, e, muito principalmente,

quando de dois, ou de três em três dias, se

passa de uma localidade para outra.

Nas nossas escripturas theatraes, que an-

tigamente limitavam o exercício da profis-

são artística ao continente do reino, foi

ultimamente introduzida a modificação, que

obriga os artistas a acompanharem as em-

prezas ás ilhas adjacentes, sem augmento

de ordenados e até sem comedorias!

E para cúpula e remate final, escripturas

referendadas com as assignaturas das duas

partes contractatites^ abrangendo o tal limi-

tado praso de sete mezes de exercido, são

por vezes transformadas em períodos de três

ou quatro mezes e quebradas^ a titulo de

que o empreiario tsiá perdendo^ sem que o

artista tenha direito a exigir o pagamento

integral dos seus ordenados, pois que lei al-

guma o protege, dando-lhes ao menos o di-

reito platónico de reclamar^ para tribunal

competente.

Eis o anverso da medalha!



22

Accrescente-se a este lastimoso estado de

coisas, a esta depreciação constante e con-

tínua dos ordenados, as despezas de apre-

sentação, de exercício, de contribuições in-

dustrial e de renda de casa, o imposto de

suhscripção, e teremos o ordenado do artista

reduzido a menos de um terço, para acudir

ao seu pseudo-sustento quotidiano.

Onde ir buscar os recursos monetários

para se manterem a si e aos seus, durante

os cinco mezes auferias negativas? .

.

. Os
anjos. . . e as casas de prego que respondam,

pois que os agiotas só emprestam sobre hy-

pothecas de propriedades.

Alguém alvitrará que teem os artistas os

seus benefícios e as íoiDviées de verão, como

recursos compensadores, mas logo fallarei

sobre estas duas perfeitas utopias.

O imposto de subscripção? ! Este imposto

é perfeitamente uma contribuição a que Os

artistas estão sujeitos.

Qualquer commerciante fallido, m ãe aban-

donada, orphão ao desamparo, operário

1
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sem trabalho, tuberculoso perdido, mancebo

sorteado, recorre, para suavisar as agruras

dos seus revezes, á siihscripção caritativa,

e esta por seu turno, encontrando as portas

da caixa abertas de par em par, vem, fatal-

mente, cair no palco^ onde todos, condoídos

das misérias e desgraças alheias, que são

como o reflexo das suas, abrem as bolsas,

para contribuir com a esmola altruísta e

sempre prompta a mitigar a dor e o soffri-

mento humano. A par da subscrípção para

os estranhos^ ha a subscrípção para os ca-

maradas rodados na voragem da vida; e esta,

é de lodo o ponto justa, fraternal e obriga-

tória. Mas este espirito altruísta e humanitá-

rio, de que todos os actores se orgulham, e

que é o apanágio da sua classe, é oneroso

e bem oneroso, pois que, ha mezes em que

correm cinco e seis subscripções todos os

palcos, chegando quasí a tornar-se uma

verdadeira epidemia.

Voltemos agora, aos pretendidos bene-

Jicios e excursões de verão, como moeda
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compensadora dos defraudados ordenados.

Em primeiro logar, nem todos os artistas

fazem beneficio e são, justamente, aquelles

que mais precisam que o não fazem, pela

impossibilidade de collocar os bilhetes. An-

tigamente, nos bons tempos dos dez mezes

de contracto, o artista tinha a faculdade de

negociar o seu beneficio, vendendo-o a parti-

culares, contentando-se em ganhar um pe-

queno lucro ^ hoje, as emprezas prohibem-

lh'o absolutamente, redundando esse nego-

cio em proveito das mesmas.

E no fundo, o beneficio é deprimente e

humilhante! O artista vê-se obrigado a pas-

sar bilhetes de beneficio, quasi como quem

vende cautellas, fazendo prodígios de acro-

batismo imaginativo para collocar bilhetes,

devolvidos ás vezes insolente e grosseira-

mente pelas altas individualidades da nossa

haute-gomme, e por fim, liquidadas as con-

tas, pagas as despezas do aluguel de theatro,

folha de companhia, lucro do emprezario,

distribuição e cobrança, impressos, sêllos,
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etc, etc, resta-lhe um lucro misérrimo, re-

presentativo d'um esforço heróico, de sem-

sabedorias constantes, de humilhação degra-

dante; lucro recebido (fora as dividas) ás

parcellas de mil réis hoje, quinhentos réis

amanhã, que na phrase do vulgo mão lu^

fiem parecei>^ e que vae, in continenti^ para o

alfayate, para o camiseiro, para a modista,

para os juros e que se some, como que

por encanto, sem se saber como, nem por

onde.

As tournées de verão são irrisórias e ve-

xatórias na sua quasi totalidade, e por si só

dariam ensejo a um bello capitulo d'um Ro-

man Comíque, d'um Brichanteau, d'um Cor-

nehois.

Improductivas, quando não são prejudi-

ciaes, obrigam os artistas a soíFrer privações

de toda a ordem physica e moral, viajando

sem conforto, de noite, após os espectáculos,

nos hellos systemas de viação das nossas

províncias; explorados por todos, desde o

carreiro que os rouba no aluguel do carro-
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cão, até ao porteiro que fura entradas para

os amigos; satisfazendo ao thesouro nacional

a contribuição industrial por cada espectá-

culo e pagando em Lisboa a sua contribuição,

que não é annulada por aquelle motivo;

alojando-se em hotéis continentaes e euro-

peus (I) de diárias fabulosas e de cosinhas

e camas selváticas, que os obrigam a trazer

no indispensável^ os Pós Keating e os Saes

de Frutas; aturando as criticas de Sarcejs

sertanejos, douhlés de escrivães de fazenda

e de recebedores concelhios, e depois de

errarem um ou dois mezes pelas nossas

províncias, como os antigos cómicos de la

legua^ voltam a Lisboa sem dinheiro, alque-

brados, de relações estremecidas com os

seus camaradas e por vezes até empenha-

dos

!

Eis o reverso da medalha!

Esta é a historia, a largos traços, de al-

gumas das phases e contigencias da vida do

artista dramático, reveladas a quem julga

que a vida de theatro 4 de rosas, de alegria
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e de bohemia, quando ella é d'espinhos, de

sofFrimentos e de trabalho penoso.

E após tudo isto, alguém, empoleirando-

se sobre a lei do descanço semanal, tenta

reduzir os miseros ordenados dos artistas,

a titulo de prejuízos da lei \ sem contar que

os prejuizos reaes e verdadeiros são, as mais

das vezes, filhos dos amigos dos diabos^ dos

conselheiros das empre^as^ das abelhas thea-

traes^ e não occasionados pelos artistas que

são sempre explorados nos seus ordenados,

nas suas forças physicas, na sua considera-

ção pessoal e artistica, obrigando-os a sus-

tentar por vezes situações humilhantes e de-

primentes, para proverem ao seu sustento e

dos que infelizmente se lhe approximam. E,

ai d'aquelles, a quem os recursos physicos

lhes faltarem, porque, de abatimento em aba-

I Este artigo foi motivado quando, por occasião da

da lei do descanço semanal, a empreza de um dos

theatros de Lisboa, affixou uma tabeliã, descontando

aos artistas, um dia de vencimento em cada semana.



28

timento d'ordenado, só teem a esperara dis-

pensa dos seus serviços, a miséria e a es-

mola alcançada por meio da subscripção en-

tre os seus camaradas e o esgotamento da

vida no leito misero e desconfortado da sua

mansarda ou no catre nú e frio do hospital!

Após estas considerações, não entenderão

os artistas dramáticos, que é chegada a hora,

o momento psychologico, de pensarem a se-

rio, com brio e dignidade, na sua vida col-

lectiva, assegurando, assim, a sua vida inti-

ma e pessoal?

Não será tempo de recorrerem aos seus

collegas, cujo espirito associativo seja o su-

premo ideal, e confiada e cegamente, entre-

garem-lhe os seus futuros destinos e o le-

vantam ento moral da sua desprotegida classe

e prestigiosa arte?

Não acharão asado o ensejo, de instituir a

Associação de Classe, a Associação dos Ar-

tistas Dramáticos, onde em perfeita commu-

nhão d'ideias e em mutuo convívio amistoso

e fraternal, pondo de parte vaidades balofas»



29

possam trocar impressões de vida, sustentar

os seus direitos, instruir-se no cumprimento

dos seus deveres, deixando de ser mascaras

para serem homens, e realisar assim uma
obra de regeneração theatral, com a qual ga-

nhariam a arte, a litteratura e o theatro por-

tuguez?

Sim!





os ACTORES POHTUGUEZES

E OS PBINCIPIOS ASSOCIATIVOS





Os actores poríuguezes e os princípios associativos—

O

Ittonte-pio dos actores e a Caixa de Soccorros dos

artistas do tlieatro D. Amélia— Os jazigos, dos acto-

res do tlieatro D. Maria II e dos actores portuguezes.

A lucta peia existência, é iioje um facto

perfeitamente natural e comprovado; mas,

entre a lucta egoísta e individual, e a lucta

philantropica e collectiva, ha um abysmo

profundo, que os princípios de sã moral des-

criminam e extremam.

A Associação^ realisa e congloba em si,

todo o ideal da lucta pela existência, e sus-

tentada nos grandes alicerces da solidarie-

dade e da fraternidade^ responde trium-

píiantemente, ás grandes aspirações moraes

e sociaes propriamente ditas.

De facto, a Associação, na plenitude da

3
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sua enormíssima esphera d'acção, na dupli-

cidade das forças centrípeta e centrífuga

que lhe são inherentes, na irradiação dos

seus benefícios moraes e materiaes, na con-

centração das suas forças vitaes, é hoje a

suprema concepção, o desidei^atum por ex-

cellencia, a que tende o genushomo^ para

attingira perfectibilidade, nas suas relações

de sociabilidade e de humanitarismo.

A solidariedade e a fraternidade^ dois

dos primeiros e necessários princípios de

moral social, impõem-se hoje a todas as ra-

ças, a todas as castas, a todas as profissões,

com toda a força da sua justiça, da sua ca-

ridade e do seu amor pela humanidade.

A Associação^ fazendo hoje parte inte-

grante das mais bem organisadas socieda-

des, é o ponto de mira, a cúpula radiosa, o

fim supremo, a que aspiram todas as liber-

dades, todos os direitos, todos os deveres

do homem, nas suas relações pessoaes e nas

relações com os seus semelhantes.

Da própria ideia de fraternidade huma-
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wa, nasce o dever, imperioso e fatal, do ho-

mem associar-se com os seus semelhantes,

interessando-se pelos seus desígnios e des-

tinos, cooperando, com firmeza e resolução,

nos seus esforços, em prol do bem e da

verdade.

O isolamento voluntário e systematico, é

uma aberração, um crime, um suicidio.

A vida em sociedade, estimula o trabalho,

levanta forças abatidas, encoraja e enerva.

O egoismo, a hypocrisia, a indolência des-

apparecem na communhão d'ideias, no con-

vívio social e na pratica constante da mora-

lidade collectiva.

Para que as virtudes publicas, possam ser,

agrupadas em um só tronco, como virtudes

individuaes, para que o élo que as reúne,

seja uno e indivisível, para que o desenvol-

vimento d'uma, seja a sequencia natural e

concomitante da outra, é preciso que o sen-

timento complexo do deper collectivo^ seja a

mola real da consciência, individual no con-

certo geral da consciência commum.
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Do dever collectivo^ nascem a camarada-

gem e a união, deveres projissionaes e fa-

ctores indispensáveis a todos os agrupamen-

tos sociaes, quer de soccorro-mutuo, quer

de classe.

Mas, como bem cumprir o dever collectt-

vOj se na ignorância do que seja o dever

profissional, se estiolam todas as consciên-

cias artísticas, desprezando todas as rega-

lias, todas as felicidades, todos os direitos,

subjugando o artista á escravidão, á hum.i-

Ihação e ao servilismo baixo e indigno!?

A falta de educação^civica que se nota, á

primeira vista, em todas as classes da nossa

ankylosada nacionalidade, reflecte-se com

mais vibratilidade na educação profissional^^

transformando o artista em simples animal

que trabalha, vegeta e soffre!

As subtilezas de coração, os efíiuvios dq

bondade derramados em favor dos seus ca-

maradas, a consciência do cumprimento ab-í

soluto e inalterável dos deveresprojissionaes^

são factores que, por desconhecidos, não
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fazem parte integrante e essencial, do seu eu

artístico.

D'ahi, a falta de/é nos principios associa-

tivos, o desanimo na esperaíiça do soccorro

mutuo e a avareza de caridade para com

seus collegas; d'ahi, o egoismo, a maledi-

cência^ a vaidade^ o indifferentismo, a des-

crença^ emfim, toda a cohorte de vicios que

estiolam, depauperam, e deformam.

Doeste mal enfermam, geralmente, os ar-

tistas dramáticos poriíigueies.

Na ignorância completa dos seus deveres

projissionaes^ no desconhecimento crasso e

ignaro dos principios associativos, no *lais-

ser faire et laisser passer»^ na sua morai

cyrenaica^ se fundamenta e se explana toda

a sua existência vegetativa.
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E de facto, moralmente, só conhecem um
bem—o praier^ e um mal— a dor; c como

para elles, o futuro é obra do acaso e da

sorte, e como só teem a certeza do presente,

a verdadeira moral d'elles, consiste em apro-

veitar o pj^aier do momento, guiados unica-

mente pelo insiincto e pondo de parte a su-

blimidade da ra:^ão.

E' assim, que pouco a pouco lhes teem

supprimido todas as garantias, reduzido to-

dos os contractos, amarfanhado todos os di-

reitos, e sem accôrdo miituo^ sem collecti-

vismo^ sem associação^ caminham ás cegas,

tateando e tropeçando a cada instante no

tremedal da vida.

O artista dramático portuguez, só tem o

instincto associativo para dizer mal dos col-

legas, retalhando-os na sua vida particular

e nas suas manifestações artisticas.

Entrae no palco de um dos nossos thea-

tros e se virdes um grupo bem unido, bem

forte, bem animado, não julgueis que se

trata de discutir alguma questão d'arte que

I



39

interesse á sua vida artística, que é a rei-

vindicação dos seus direitos que lhe serve

de thema, que a germinação d'algunia ideia

associativa o preoccupa. Pelo contrario, é,

sempre e fatalmente, a maledicência a im-

perar como rainha absoluta, que os une,

que os aperta, que lança as suas garras

aduncas, para deturpar todas as intenções

generosas e fartar todas essas almas, se-

quiosas de pequeninos escândalos e de vis

misérias humanas. Chamam elles a isto

—

es-

pirito^—e artistas ha e tem havido, que só

teem sido espirituosos toda a sua vida ! E
se algum, um pouco visionário talvez, se

lhes approxima, tentando impregnar os prin-

cipios associativos^ luctando pelo alevanta-

mento moral da sua classe, elles fogem co-

mo que assombrados, quasi fulminados e

respondem invariavelmente:—«que nada se

pode fazer» e que «o utilitarismo d^Epicuro,

é a mclher escola e a mais dilecta associa-

ção!»

Porque é que os artistas dramáticos fran-
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cezes, se teem sabido impor á admiração e

ao respeito da sua pátria e de todo o

mundo?

Porque, orgulhosos da sua arte, conhece-

dores dos seus deferes projissionaes^ não

descuram um só instante os seus direitos

de cidadãos e os seus dir^eiios artisiicos. O
espirito associativo^ manifesta-se em todos

os actos da sua vida social e e artistica. Os

seus marechaes, os mais consagrados na

arte, são os primeiros a caminhar na vanguar-

da de todos os ideaes e de todas as affirma-

ções. Coquelin, por onde passa' impÔe ás

multidões que o aclamam, a sua Maison de

Retraite des Comédiens^ instituição sublime,

filha de um grande rasgo de fraternidade,

da locubração ideal d'um cérebro superior-

mente organisado, e realisação forte e per-

feita d'uma alma, cujos princípios do bem e

í Ao tempo, o grande artista, o grande philantro-

po, ainda existia.
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da virtude, são os seus primeiros e divinaes

apanágios.

E a par da Maison de Retraite, teem os

artistas dramáticos da França, a sua Associa-

ção de Soccorro Mutuo, o Orphelinato O^í",

a Maison Rossini, o Syndicato dos Artistas

Dramáticos, o Orphelinato das Artes e tan-

tas outras aggremiaçôes, tendentes a affir-

mar os seus direitos e a cuidar do seu fu-

turo e da sua decrepitude.

E que teem os artistas dramáticos portu-

guezes?— O Monte-pio dos actores e a Cai-

xa de Soccorros dos artistas do theatro D,
Amélia

!

Tratemos, em primeiro logar, do Monte-
pio dos actores portugueses, única aggre-

miação geral da classe, aquella que, por sua
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natureza, deveria corresponder a todas as

necessidades, a todas as contingências da

vida, congregando todos os artistas n^uma

só vontade e n'um só esforço.

Fundado em 1860, com o titulo de Caixa

de Soccorros Dramática, teve no seu inicio,

um periodo d'actividade impulsiva, para de-

pois cahir, pouco a pouco, n'uma relativa

modorra e abandono. Os seus sócios, desm-

teressando-se, gradual e progressivamente,

de todos os seus direitos e deveres, deposi-

taram, por assim dizer, o seu mandato n'um

só individuo, que com o dom da obiquidade

era a um tempo director, thesoureiro, se-

cretario, relator e até... assembléa geral! E

para nota particular, seja dito de passagem,

que este dictador forçado, a esse tempo, já

havia resignado o theatro e exercia a vida

burocrática! N'esta lamentável crise, o Mon-

te-pio chegaria a um periodo de completa

dissolução, se não fossem os esforços tena-

zes de três ou quatro dos seus membros,

que tentaram e conseguiram arrancal-o da
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morte certa e inevitável, que lhe estava pro-

gnosticada.

No estado de decadência em que se en-

contrava, a nova direcção empregou meios

enérgicos, supprimindo parte das antigas re-

galias, para que o resto de vida que ainda

tinha, o podesse alentar e operar o seu re-

nascimento.

Queixam-se e com razão os artistas, que

o montepio não corresponde ás exigências

da collectividade, nem tem a latitude de be-

nefícios que a classe devia merecer. Mas de

quem é a culpa?

E' certo que os actuaes estatutos, estão

longe de attingir a meta da perfeição, que

muitas das suas leis e disposições são aca-

nhadas e retrogradas, mas que fazer, se o

monte pio vive apenas da quotisação de óo a

70 sócios, entrando n^esse numero 10 inha-

bilitados. Comtudo o fundo permanente ele-

va-se a 36:700^000 réis nominaes, os quaes

são applicados ao pagamento de g34-lt>6oo

réis annuaes de pensões a inhabilitados, a
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viuvas e herdeiros de sócios fallecidos K

Como desenvolver e ampliar o soccorro

material, com um tão diminuto numero de

sócios? Como remodelar as condições de

vida social do monte pio , se dos seus mem-

bros, só quatro ou cinco se interessam de-

votadamente pela sua existência, a ponto de,

os corpos gerentes e administrativos serem

eleitos por uma espécie de rotativismo, que

faz com que o director d'este anno, seja o

presidente da assembléa geral do anno pró-

ximo e vice-versãy e assim por deante, nos

demais cargos auxiliares e secundários?

As assembléas geraes annunciadas para

um dia determinado, nunca se realisam

por falta de numero, constituindo-se então

passados oito ou quinze dias com cinco ou

seis sócios, membros da assembléa geral e

da direcção e que n'essa qualidade, seria um

» Hoje o fundo permanente é de 38.200víí)000 reis e

as pensões pagas elevam-se a c)g5^6oo réis.

H
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cumulo a sua falta de comparência. Os res-

tantes sócios, em vez d'irem áquelle campo

pugnar pelos seus próprios interesses e pe-

los da sua classe, em legar de estudarem

as mais altas questões de vitalidade associa-

tiva, em vez de congregarem todas as suas

forças, para que a única aggremiaçao que

possuem, possa nivelar-se com as suas con-

géneres, voltam-lhe as costas, desprenden-

do-se, indignamente, da sua orientação e vão

encostar-se, impávidos e petulantes, á porta

do Suisso, ou banqueteam-se ostensivamente,

nos Pacatos e em Cabo Ruivo.

A misera quota mensal, é chorada e quan-

tas vezes paga com atrazo de quatro e cin-

co mezes, mercê da falta de cobrança op-

portunamente feita e da incúria e indolência

dos seus associados.

Comtudo, vociferam:— «que o Monte-pio

para nada serve, para nada presta; que o mí-

sero soccorro que actualmente oíFerece é

tão mesquinho e parco, que não vale a quo-

ta; que as direcções não cuidam a valer da
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sua existência; que a classe é tão desgra-

çada, que nada tem e nada possue»!

Mas, por Deus! porque não se inscrevem

todos os artistas, sem excepção, no Monte-

pio, e depois, de portas a dentro, em colum-

na cerrada, não tratam de operar a renova-

ção das suas leis estatuintes, dando-lhes des-

afogo, alento e irradiação?

E' esta, a única formula positiva e certa.

Emquanto não tentarem a sua resolução,

nada terão, nada se conseguirá.

E' preciso luctar e luctar muito. É neces-

sário dispender energia e sacrifícios, mas é

essa mesma lucta enérgica, são esses mes-

mos sacrifícios as únicas fontes, o*^ únicos

mananciaes, com que podem contar, para a

realisação de alguma coisa grande, profícua

e duradoura. Se vencerem, tanto melhor;

exultem, rejubilem. Se cahirem vencidos,

restar-Ihes-ha, ao menos, a satisfação do

dever cumprido.

E preciso soccorrer antes de ser soccor-

rido ; só por este preço é que o soccorro

I
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honra quem o dá e quem o recebe E' es-

ta a máxima que o barão Taylor, o fun-

dador da Associação dos Artistas Dramá-

ticos Francezes, inscreveu na sua circular

de 1845, máxima que esta associação in-

screve ainda hoje nos seus annuarios, máxi-

ma que todos os actores portuguezes devem

gravar na sua alma, para que a sacro-

santa mutualidade, não seja o ijidividua-

lismo egoista e sórdido.

A Caixa de Soccorros dos Artistas do

Theatro D. Amélia, fundada em 29 d^outu-

bro de 1902, é uma instituição puramente

particular e restringe-se, exclusivamente, aos

artistas d'este theatro. Esta restricção tem

sido objecto de invectivas e censuras, por

parte dos collegas dos outros theatros. A
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sua relativa prosperidade, devida ao espi-

rito generoso e altruista do visconde S. Luiz

Braga, as regalias de que disfructam os seus

sócios, teem sido alvo dos apodos de egoís-

mo e de falta de camaradagens.

Mas, porque não instituem os artistas dos

demais iheatros, Caixas congéneres, com

os seus recursos próprios e particulares?

Não seria este, o caminho traçado, para,

mais tarde, todas essas instituições de ca-

racter particular, reunindo-se em uma só,

depois de estudadas perfeitamente as bases

e desobstruídos todos os obstáculos e en-

traves, surgir uma associação collectiva,

prospera, fecunda e solida, com recursos

moraes e fontes de receita completamente

organisadas e estabelecidas?

Era este o pensamento do iniciador e fun-

dador á'aquc\\al Caixa ^ Propunha-se elle a

ir a cada theatro, de per si, lançar a se-

I Foi o auctor d'estas linhas o iniciador.
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mente para a sua germinação, mas decorri-

dos são já alguns annos e o que se tem

feito? Nada.

Cada vez que este assumpto vem á supu-

ração, uma resposta, invariavelmente, é des-

ferida:— «Isso é bom para ó D. Amélia;

aqui nada se pôde fazer».

Mas, co'os demónios! Tentem, luctem,

trabalhem e se não vencerem, morrerão en-

tão, no seu posto de honra e de gloria.

No cemitério dos Prazeres, teem os ar-

tistas dramáticos portuguezes dois padrões

de vergonha, que attestam ás gerações mo-

dernas e quiçá ás vindouras, o que são e o

que valem, como membros da mesma fami-

lia artística:

—

o ja\igo dos actores do thea-

tro D. Mareia II q o jazigo dos actores

portugueses.
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Que a inépcia, o descuido e a indiíFeren-

ça os desuna para tratarem e cuidarem do

seu presente e do seu futuro, o mal é para

elles e para os que d'elles se acercam; mas

que não haja um sentimento de piedade,

que não existam uns rcsquicios de brio ar-

tistico para- olharem com commiseração e

respeito pelo cadáveres dos seus antepassa-

dos, collegas e mestres, é falta imperdoá-

vel, que nada desculpa e justifica, é vergo-

nha que deshonra e desprestigia, é crime,

que o código dos sentimentos humanos não

legisla nem sancciona, por não caber den-

tro dos limites do possivel e do humano.

Que o Monte-pio dos actores portugue-

^es seja uma aggremiaçao de soccorros mú-

tuos votada ao abandono, que a Associação

de Classe seja utopia e um mytho que to-

dos affirmam irrealisavel, que o futuro dos

actores portuguezes seja a miséria e o hos-

pital, tudo isso serão factos para baratear,

se o quizerem, visto que, cada um trata de

SI, sem cuidar dos outros, com um egoismo

I
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e indiíFerença assignaladas; mas, que se dei-

xem ao aba];idono as ultimas moradas, d'a-

quelles que em vida julgaram legar aos seus

successores, o respeito e as honras que de-

pois de mortos, lhes eram devidas aos seus

corpos inanimados, isso, é que repugna e

confrange a alma.

Mas. . . perdão! Para que lançar aqui o

labéo de descaroaveis e de pouco respeito-

sos, perante os mortos, aos actores portu-

guezes!? E' vil calumnia em que não deve-

mos proseguir! Seria accusar quem está in-

nocente! Seria castigar a ignorância e a

ignorância merece ensinamento e não se-

vícias !

Os actores portuguezes, justiça lhes seja

feita, não sabem, com certeza, que no ce-

mitério dos Prazeres, se erguem duas pe-

dras tumulares, que cobrem os despojos fú-

nebres dos seus fallecidos collegas, porque

se o soubessem, iriam ali em piedosa roma-

gem, e a cada pessoa que transpuzesse os

humbraes do pórtico d'aquelle campo de
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egualdade, pediriam, com olhos marejados

de lagrimas, uma esmola, para riscar d'ali,

as duas inscripções que actualmente os en-

vergonha aos olhos da humanidade.

Vão lá e vejam! Na rua central encon-

trarão, no começo da ála esquerda, um tu-

mulo cujo frio mármore ainda á\z:—<iJazigo

dos actores do theatro de D. Maria IL

Mandado levantar por iniciativa do E^.'""

Sr. Francisco Palha de Faria de Lacerda,

commissario régio junto do referido thea-

tro. - j886. - Esta inscripção foi mandada

lavrar pelos actores do mesmo theatro em

signal de gratidão.

Rodeiem-n'o, levantem umas taboas po-

dres, carcomidas, que mão condoída e ano-

nyma ali coUocou, para substituir a pedra

tumular que a acção do tempo destruiu e

verão, então, que horrível espectáculo!

E' uma promiscuidade revoltante que ah

se nos depara! Craneos, tibias, andrajos,

coroas, calçado, lama, cabellos, dentes, tho-

rax, taboas, lixo, tudo, emfim, a desço-
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berto, em montões, espreita, olha e parece

implorar piedade e compaixão ! ! . .

.

Aquillo que estamos vendo, não é o jazi-

go dos actores; é a valia commum dos des-

graçados, dos vagabundos, dos proscriptos

da sociedade!. . . Silencio!

Afastemo-nos, para não corrermos o risco

de endoidecer e de atirarmos com esses

despojos funéreos ao palco, ali, deante de

essa multidão que vos applaude, que vos

apregoa reis e rainhas da arte!

Na rua 19; ergue-se o jazigo dos actores

portugueies, E' um guarda do cemitério

quem nol-o indica, porque a inscripção ca-

hiu e jaz, por sua vez, sepulta entre as her-

vas que a rodeiam. O seu aspecto é menos

contristador e repugnante, porque os restos

mortaes que ali se acolhem, ainda não es-

tão de todo a descoberto, se bem que as

aguas pluviaes já comecem a produzir os

seus effeitos destruidores.—O carneiro está
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depositado, e o estado d'incuria e de aban-

dono que o rodeia, bem nos evidencia que

não ha familia, não ha entidade, não ha co-

ração, que o olhe com carinho e amor!

Agora, que estas revelações vêem a lume

e que já não pode ser invocada em favor

dos artistas, a ignorância em que estavam,

acceitem o repto que lhes é lançado!

Eia, artistas! Resurjam para uma nova

vida; trabalhem com amor e dedicação na

causa do bem e da verdade; fundem a sua

Associação de C/asse,- alistem-se, como bons

soldados, no Monte-pio, para que elle ger-

mine e fructifique-, concorram com o seu

obulo e não se envergonhem de esmolar pe-

los seus amigos, para levantarem um jazigo
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digno de vós e da vossa arte, fazendo des-

apparecer aquclles dois padrões de vergo-

nha, que os separa do resto da humanidade

atirando-vos ás faces, o labéo infamante e

irrisório de

—

cómicos!

E preciso reinvindicar os vossos direitos

moraes, da intelligencia ou da razão, con-

tra as pretençÕes da sensibilidade epicuris-

ta. O conhecimento do bem e do mal é,

com effeito, a condicçao necessária e prin-

cipal da virtude^ mas não basta.

E' preciso amar, é indispensável querer,

com vontade (irme, livre e perseverante.

A máxima evangélica, «perdoae-lhes, que

não sabem o que fazem», não vos pôde ser

applicada, porque cada um de vós, como a

Medêa do poeta, repete a cada passo:

—

Ví-

deo meliora, proboque, deteriora sequor—
«vejo o bem, applaudo-o mas pratico o

mal».
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Vocação e Arte— Para ser actor nâo basta ter vocaçío,

é preciso ter arte

Todas as Bellas-Artes teem princípios

certos, máximas fundamentaes, leis justas,

que são os guias seguros, as bases solidas

em que assentam todas as manifestações ar-

tísticas e que são consideradas como ponto

de partida para o artista modelar, de braço

dado com a Inspiração, a sua obra d'arte.

E' fora de duvida, que as Bellas-Artes, fi-

lhas do Génio, são geradas pela Inspiração

e vivificadas pelo Fogo Sagrado. Mas é cer-

to também que o Génio, a Inspiração e o

Fogo Sagrado, teem de obedecer ás leis e

excepções, que a Esthetica regula, deter-

minando a um tempo os preceitos ditados

pelo Gosto e pela Imaginação.
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E, sendo a sua Imaginação percursora de

todas as obras d'arte, é graças a esta facul-

dade, que nós descobrimos e representamos

o Ideal, dando-lhe a forma sensível. E esse

trabalho de descoberta e de representação,

é feito por intermédio das leis da Imagina-

ção e do Gosto, susceptíveis, como todas as

faculdades humanas, da educação e cultura.

Nas Bellas-Artes, se bem que o Fogo Sa-

grado seja a qualidade primacial do seu cul-

tor, não é esse dote o único factor a coope-

rar na obra. Ha que attender ás leis geraes

a que acima nos referimos, e com o seu au-

xilio e presença, determinar-lhe as excepções

e a sua applicação immediata e justa.

E' pois indispensável o estudo, a obser-

vação, e a deducção, factores intermediários,

que regendo o Génio, se emancipam na

Idealisação, dando então á obra o cunho do

Grandioso e Sublime.

Esses princípios, leis e regras, constituem

o a ^ c da arte e por isso, todo o individuo

que se sente impulsionado para o exercício
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de qualquer das Bellas Artes, procura imme-

diatamente a escola, o mestre, o guia, que

lhe encaminhe os primeiros passos, desven-

dando-lhe os segredos e as leis primordiaes,

da arte que vae professar culto.

Quem entre nós se quer dedicar á Pin-

tura, á Esculptura, á Architectura, á Musi-

ca, procura a Academia de Bellas-Artes, o

Conservatório de Musica, ou quando não

queira frequentar essas duas escolas oííi-

ciaes, um mestre de especialidade, a fim de

colher as primeiras noções, as primeiras

leis, que lhe hão de desbravar, o caminho por

onde pretende enveredar. Se o pretendido

artista, não recebeu da Natureza o Fogo Sa-

grado, a Inspiração, nunca attingirá as cul-

minancias geniaes da Arte, ma o que é

certo, é que saberá ser correcto, conscien-

í^cioso e pelo menos, nunca ignorará, como

acima dissemos, o a ^ c da sua Arte.
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Com o Theatro, o caso é differente e

bem differente.

Quem, entre nós, (falamos na generali-

dade, se dedica á profissão de artista dra-

mático, não procura nem o Conservatório,

nem o mestre, onde possa ir fazer a apren-

dizagem da arte que vae professar.

Começa por amador dramático, quando

começa, e um dia, depois de ser considera-

do amador distinctissimo^ apresenta-se com

toda a bagagem artística dos amadores, a

reclamar um logar de actor em qualquer

dos nossos theatros. Estreia-se: a critica

louva lhe as qualidades, classifica-o de pro-

messa; e esse individuo mal sabendo ler, na

maioria dos casos, desconhecendo a sua Lin-

gua, ignorando por completo a multiplici-

dade de leis e regras que dirigem a arte de



63

di^er e a arte de representar^ continua a

sua carreira artistica, decorando os papeis^

sem cuidar do que seja uma individualida-

de^ atirandose ás paixões por meio de gri-

tos e berros, esbracejando em vez de gesti-

cular, pintando a cara para fazer tyyos sem

cuidar do que seja a physiognomonia^ e se

por acaso convive no Café com dois ou três

críticos que o lancem^ se tem no theatro

superiores dirigentes que o protejam, rapa

o bigode, põe um monóculo, calça umas lu-

vas e eil-o íúio— actor!

O seu trabalho resume-se no seguinte: —
ir ao ensaio á hora marcada na tabeliã de

serviço, contar os quartos dos papeis que

lhe distribuem, decoral-os^ e pintar a cara á

noite para representar! E' este, a largos

traços, o trabalho artistico da maioria dos

nossos actores;

Cuidar da individualidade da persona-

gem, das expressões physionomicas que te-

rá de dar ás emoções que essa individuali-

dade experimenta, estudar-lhe o tempera-
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mento e o caracter, articular, respirar a

tempo, salientar as palavras que determi-

nam o valor da phrase, procurar as infle-

xões justas, verdadeiras e humanas, tudo

isto, é assumpto em que o actor não pensa.

E não pensa, porque não sabe, porque igno-

ra o que seja todo esse complexo trabalho,

na sua verdadeira accepção e na sua appli-

cação justa e immediata.

Quem suppre pois, estas faltas, estas de-

ficiências de interpretação dos artistas ? —

O ensaiador.

E' curioso ver o que se chama, em thea-

tro, um ensaio d'apnro^ no qual os artistas

deverão apresentar a resultante dos seus

estudos, dando vida e revelando o ente hu-

mano que terão de reproduzir.

Em vez d'isto, o artista apresenta-se, se

è estudioso^ com o seu papel de cor. . . e

basta! Resumiu-se n'isto, todo o seu traba-

lho artistico! E apresenta-se contente, satis-

feito, envergonhando os collegas a quem a

memoria e menos pródiga de graças!
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Começa então, para o ensaiador, o mais

penoso e amargurado dos trabalhos. O es-

tudo que o artista deveria fazer, é o ensaia-

dor quem terá de o supprir, ensinando pa-

lavra por palavra e mettendo o artista em

picadeiro^ como se diz em linguagem pitto-

resca de theatro.

Para que o artista diga uma phrase, faça

uma scena, perdem-se horas e horas a mar-

telar n'aquella bigorna, chegando por fim,

o actor ao cansaço, e por consequência, á

impossibilidade de realisar o que se deseja

e o ensaiador á saciedade, terminando, quasi

sempre, este afanoso trabalho pela seguinte

phrase:

—

Vá para casa
^
pense 7i'isto e ama-

nhã se fará!

No dia seguinte, volta-se á mesma, nada

se conseguiu-, e o resultado d'isto é, quem

ensina, abandonar o artista a si próprio,

porque perde tempo e feitio.

E depois, os artistas acostumaram-se a

classificar os papeis^ dividindo-os em galans,

centros^ cómicos, damas galans^ ingénuas^

5
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características e ainda, estas primeiras di-

visões em outras sub-divisões.

Isto quer dizer, que a humanidade^ visto

que são individualidades humanas que o

actor tem de interpretar, está dividida nos

géneros acima mencionados!

Não são pois, individuos dotados d'este

ou d'aquelle temperamento, d'esta ou d'a-

quella raça, animados por esta ou por aquella

paixão dominante, que o actor nos apresen-

ta. Não são entidades múltiplas e diíFerentes

como se encontram na vida, mas sim,

formas theatraes, onde o artista fabrica o

pastel do galan dramático, a empada da in-

génua, o pastelão do centro dramático, o

puding do cynico, e a filho da caractei is-

tica!

Por isso, não é para admirar que, n'alguns

dos nossos theatros, as peças na sua repre-

sentação, pareçam sempre a mesma, embo-

ra os titulos sejam diíFerentes, e isto por-

quê? Porque o actor F. faz o galan-comico,

a actriz X. a ingénua, e o V. o vegete! Isto
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é vulgar, accrescendo que, como os actores

não estudaram as personagens, porque não

sabem como se estuda^ e o ensaiador lhe

disse

—

fa:{ como eu faço, no jogo scenico

dos artistas falta convicção e consciência, e

nós, em vez de assistirmos á representação

d'uma obra d'arte, assistimos a uma sessão

de graphophone, em que cada actor é o cy-

lindro onde o ensaiador gravou as palavras

as inflexões e até os defeitos do seu órgão

vocal.

Os defeitos que acima aponto, e já por

mais de uma vez frisei no decurso d'estas

linhas, não são felizmente communs a to-

dos os nossos artistas-, mas o que é verda-

de, é que as excepções também não são illi-

mitadas. E esses defeitos são originados, pela

falsa comprehensão de que para ser actor,
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não é preciso saber a Arte de dizer a Arte

de representar, a Physiognomonia, a Psy-

chologia, a Anthropologia, a Ethnica, a His-

toria, e para não irmos mais longe— a Lin-

gua Portugueza.

Pois tudo isto não é só necessário, mas é

até indispensável. Não se pretende que o

actor seja um encyclopedico, mas que tenha,

ao menos, o conhecimento das leis e princí-

pios da sua arte e que saiba quaes as fontes

onde ir buscar material para o seu tão árduo,

penoso e complexo trabalho.

Só assim terá a consciência do que exe-

cuta; só assim pelo estudo aturado, pela

observação da natureza, pela reflexão discre-

ta e applicada, poderá realisar uma indivi-

dualidade^ dando-lhe o cunho d'arte, que o

Fogo Sagrado transformará em creação,

E depois, como é humilhante para o ar-

tista que se preza, não saber estudar e ter

que viver na dependência do ensaiador qUe

lhe dirá a cada passo:— não é nada d'isso,

fa\ o qne eu faço^—t. em vez de apresentar
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aos collegas, sempre propensos a morder

^

uma obra sua, um estudo observado, uma

creação vivida, ter que baixar á triste con-

dição de cylindro de graphophone e de mo-

delo simiesco da voz, inflexão, gesto e andar

do ensaiador!

Comediante! Se o teu nome é synonimo

de vaidade, envaidece-te sabendo o que fa-

zes, sabendo estudar. Não sejas photogra-

pho em vez de pintor, não sejas mestre de

obras em vez de architecto, não sejas can-

teiro em vez de esculptor, não sejas realejo

em vez de concertista, não sejas phonogra-

pho em vez de comediante! Tem orgulho,

tem vaidade, mas. . . tem arte!





o ETERNO PARADOXO





o eterno paradoxo—Considerações sobre o estado

physlologico e psychologico do comediante em seena

A tão debatida questão sobre a sensibili-

dade ou insensibilidade do comediante, na

interpretação de tão diversas e variadas

sensações e sentimentos, que formam o

complexo da sua tão sublime arte— a pri-

meira entre todas as bellas-artes—leva-nos

a expender o nosso modo de ver e de sen-

tir, sobre a theoria que Diderot tão brilhan-

temente expôz e defendeu, no seu Parado-

xo do comediante^ mas que até hoje ainda

não foi verdadeiramente encarada sob o si-

multâneo e duplo ponto de vista physiolo-

gicò e psychologico.

Pretende-se demonstrar e provar scienti-

ficamente, que o comediante não deve nem
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pôde dispor do seu sentir^ para o applicar

na immediata realisação das personagens

que interpreta, sem risco d'essas mesmas

personagens, ou por outra, d'esse sentir, an-

nular ou prejudicar sensivelmente todos os

eíFcitos geraes e particulares, que devem

emocionar a alma e o organismo do publico.

E' este o resumo da theoria, em que Di-

derot baseia o seu Paradoxo,

Quando o comediante, no silencio do seu

gabinete de estudo, se dedica ao trabalho

de piver uma certa personagem, cuja indi-

vidualidade tem de reproduzir em scena,

autopsia moral e physicamente essa persona-

gem, applicando-lhe a resultante das suas

observações naturaes; porque c no estudo

da Natureza, na observação fria e desapai-
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humanas, nas suas reflexões immediatas e

consequentes, que elle modela^ por assim

dizer, a argila^ a que, pela sua inspiração,

pelo fogo sagrado^ vae dar vida.

E esse trabalho de reflexão, de observa-

ção, de transplantação, ora no gabinete, ora

nos ensaios scenicos, vae dando-lhe a con-

vivência, a intimidade, o habito,

—

segunda

natureza—das sensações e sentimentos que

caracterisam a personagem que tem de re-

produzir; de forma que, quando o artista

apresenta essas emoções ao publico, já está

de todo familiarisado com ellas e á força de

as ter estudado e experimentando fria e gra-

dualmente, nenhum effeito moral operam no

seu próprio eu. A verdade é esta.

* *

Todo o comediante é dotado do seu eu
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individual e particular como todo o ser huma-

no; mas tem além d'este, um outro ew, que

é, o da individualidade que tem de repro-

duzir, o eu da personagem que representa.

E de facto, não ha personagem completa,

perfeita e real, senão aquella em que o co-

mediante alheando-se do seu próprio ^w, vae

caracterisar e reproduzir o eu da persona-

gem que representa em scena. E é por isto,

que a critica e o publico, quando o artista

reflecte uma personagem com todas suas

características physiologicas e psychologicas,

diz: c uma creação!

Portanto, se o comediante creou^ foi de-

certo algum outro ser dotado de tempera-

mento e de caracter diíFerentes, do seu eu in-

dividuaU porque este já estava creado pelas

leis e funcçóes naturaes é orgânicas.

A esse outro eu,—o eu da personagem—
é o que nós chamaremos—o elle!

Segue pois, que na interpretação de

uma personagem, o comediante tem dois

eus!
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Um, é o seu eu individual^ particular-

mente seu, e o outro é—o elle—isto é, o eu

da personagem que representa, variável e

diíferente para cada uma das personalida-

des que reproduz.

Ora, o trabalho perfeito do comediante

consiste no seguinte:—o seu e« observa, es-

tuda, descrimina o que—o elle—deve sof-

frer e sentir, pelo que tem observado na

natureza, nos estudos a que procedeu e nas

deduções lógicas a que o eu chegou.

Logo que o eu está perfeitamente incar-

nado no elle, é o elle que sente, é o elle

que sofPre, é o elle que trabalha. Desappa-

rece o ew, para só apparecer o elle com to-

da a sua vitalidade, com toda a sua ener-

gia e força. E quando assim não succede,

isto é, quando o comediante não alheia com-

pletamente o seu eu do elle^ cae no manei-

risno e por isso se diz, que um artista

n'estas condições, é sempre o mesmo, . . re-

produ^-sel

Infere-se pois, do que acima fica expôs-
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to, que—o elle—é constituído pelo comple-

xo do temperamanto, paixões, sentimentos,

physionomia, etc, que caracterisam uma

personagem. E uma outra nature:{a, ou-

tro organismo^ ligado intimamente ao do

comediante pelos dotes naturaes, pela in-

spiração áofogo sagrado^ que impulsiona o

cérebro e a alma. Não é pois, a sensibili-

dade physica do eu^ isto é, o esgotamento

de força physica commonicada ao elle^ que

pôde annular ou prejudicar os effeitos das

emoções, mas sim a sensibilidade psychica^

mas esta reside no elLe^ que não tem orga-

nismo vital.

Exemplifiquemos.

Quando o comediante apresenta os sym-

ptomas apparentcs que o arsénico ou a

strychinina operam no organismo, não in-

geriu antecipadamente essas substancias

para reproduzires seus effeitos, mas sim, es-

tudou, observou e induziu para o e//e, esses

soffrimentos. Não houve, portanto, soífrer

orgânico, não houve envenenamento^ mas
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sim, eífeitos que o eu estudou e que o elle

reproduz. Isto pelo que respeita á sensibili-

dade physiologica.

Quando o comediante, a quem a nature-

za não deu o dom da paternidade, tem de

reproduzir os soffrimentos d'alma, as an-

gustiosas dores que atormentam um pae

pela morte do filho querido, não pôde o seu

eu soffrer essas dores, essas angustias, por

que nunca tendo sido pae, não teve occasião

de as avaliar no seu próprio eu. Que faz en-

tão? Estuda, observa, e indw^ para o elle. Por

consequência, não ha seyisibilidade physica.

Pela theoria que acima expomos, não é o

eu do comediante que soffre directamente,

mais sim o elle imaginário, a alma e o orga-

nismo fictícios da personagem mtcrpretada.
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Ora, para que o elle manifeste todas as

sensações e sentimentos, com toda a sua

complexidade, tem de haver, fatalmente

força physica transmittida pelo ew, donde

se conclue que a supposta sensibilidade do

comediante^ não é mais que o esgotamento

de força physica, emanada e transmittida

pelo eu ao elle.

O organismo do comediante sofTre e sen-

te fatalmente, o cansaço do seu trabalho,

mas as dores moraes, cujos effeitos são

muito mais depauperantes e que poderiam,

pela sua acção directa e mediata, prejudi-

car e annullar as emoções, essas despren-

dem-se do elle^ voam, ferem a alma inge.

nua e angustiada do espectador e somem-

se no ambiente do palco, onde ficam aban-

donadas á indifferença crua de meia dúzia

de pannos pintados., do mesmo modo que o

publico volta amanhã as costas, indifferen-

temente, ao comediante que hoje o deslum-

bra, attrae c arrebata.



ACTRIZES— VESTUÁRIO

E CARACTERISACÃO





Actrizes— Vestuário e caracterísaçáo

Todos os espíritos superiores, em matéria

de bellas-artes, tendem hoje para o natura-

lismo, isto é, para a reproducçáo exacta e

perfeita do sentir, do pensar, do viver real

e natural.

Uma das bellas-artes onde esses progres-

sos se teem accentuado por uma forma mais

determinante, onde, dia a dia, se procuram

novas formas, novos processos, novas minu-

dencias, é, sem contestação,— a arte dra-

mática.

No theatro, procura-se ser natural, sen-

tir, pensar, viver como a humanidade, sem

comtudo, esse natural descambar no rea*

lismo servil, que desnaturaria a arte.
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O naturalismo no theatro é convencional,

todos o sabemos; é disfarçado sempre pe-

las regras da arte.—Mas, se a preoccupa-

cão é ser natural, é justo que os nossos ar-

tistas dramáticos, sobretudo as actrizes, cor-

rijam abusos que, a cada passo, os nossos

theatros nos oíferecem, abusos em que nin-

guém attenta, mercê da rotina, da indiífe-

rença e da errada orientação em que todos

navegam.

A naturalidade de uma personagem não

consiste só na maneira de dizer e de sentir;

consiste, e muito principalmente, no seu as-

pecto exterior, desde a caracterisação até

ao vestuário. Vestir e caracterisar bem e

com propriedade a personagem, deve ser

um dos primeiros cuidados do actor. E é,

justamente, essa falta de cuidado, que nota-

mos na maioria das nossas actrizes, que,

sempre ou quasi sempre, erram por com-

pleto essas condições principaes e essen-

ciaes.

O luxo desmesurado das toilettes das
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nossas actrizes, invadiu por tal forma os nos-

sos palcos, tem-se enraizado de maneira tal

no falso bom gosto do publico, que preciso

é pôr-sé um dique á corrente, impetuosa-

mente falsa, que tenta destruir por com-

pleto a illusão theatral.

As actrizes que teem de reproduzir em
scena uma creada, por exemplo, vestem-se

por forma tal que, á sua appariçao em
scena, julgamos ver uma fidalga. São taes

os arrebiques, as jóias, o avental arrendado,

a meia de seda, o sapato de polimento; é

tal a preoccupaçáo de serem airosas, gentis,

formosas, que, em logar de nos darem a

ideia perfeita da serva^ dão-nos a ideia de

uma mascara em costume de soubretíe.

E das creadas Ás patroas^ vae n'um cres-

cendo assolador.

Quantas vezes temos visto actrizes in-

terpretando esposas de modestos indus-

triaes, de pobríssimos amanuenses, trajando

por casa, em toilette matutina, riquíssimos

vestidos de seda, que fariam inveja a



muita fidalga rica! Não se preoccupam as

actrizes com o meio em que vivem as- per-

sonagens; preoccupam-se, porém, com o

meio em que ellas próprias vivem ou que-

rem apparentar viver. Visam a que as re-

conheçam gentis, luxuosas, ricas, cheias de

attractivos e de encantos, para mais facil-

mente, adquirirem adoradores das suas pró-

prias personalidades, em vez de admiradores

do seu talento. Vestem luxuosa e ricamente;

empastam as faces de carmim, rasgam os

olhos a nankim, adornam de jóias falsas as

orelhas, o eólio, os dedos, e julgam ter as-

sim conquistado o applauso publico e a ce-

lebridade artística!

Pois enganam-se somente a si próprias!

Os espíritos que não correm atraz d'estas

bellezas postiças, reconhecem a inferiorida-

de do talento d'aquellas que, só pelo luxo

desmedido e pela vermelhidão das faces,

tentam classificar-se actrizes! Pois conven-

çam-se, minhas senhoras, que as considera-

mos simples manequins sumptuosos, em per
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manente exposição, para a conquista d'es-

sas sedas e d*essas jóias.

E é esta, a nosso vêr^ uma das causas do

afastamento das senhoras que queiram ten-

tar a vida, aventureira, do theatro. E se

não vejamos.—Uma senhora modesta, sem

meios de fortuna, sente um pendor natural,

um impulso forte, uma vocação decidida pa-

ra o theatro. Pensa em estreiar-se. Mas o

phantasma das toilettes^ apparece-lhe logo

diante dos seus olhos aterradôramente. O
primeiro ordenado a que uma debutante

pôde aspirar, quando muito, é de 3oí5í>ooo

réis mensaes.

Vê as suas collegas impropriamente vesti-

das em scena, de sedas e velludos, e que

remédio senão hombrear com ellas ! Distri-

buem-lhe um papel em que deverá apresen-

tar três toilettes^ que bem podiam ser mo-

destas, attentos o meio e a acção da peça;

mas como as suas collegas se vestem luxuo-

samente^ manda fazer três toilettes riquissi-

mas, para ver se ganha terreno, se as exce-
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grande actriz.

Gasta logo d uma assentada 3ooí55)Ooo réis.

Ganhou 3o, endividou-se em 270. Onde ir

buscal-os? O X é simples e immediato. Ou
cão, ou amante. Emquanto á primeira solu-

ção, não é ella das mais praticas, porque os
tolos já não são muitos para casos taes. Te-
mos, pois, a segunda—o amante! Mas este

farto de gastar dinheiro para regalo dos
olhos do publico, cança-se um bello dia e

abandona -a. Após um, vem outro, e ás ve-

zes, até, não ha remédio senão accumular!
E' este triste panorama que se desenrola

ou que pessoas amigas desenrolam, ante os
olhos das senhoras, por cuja mente passou a

idéa de seguirem a carreira theatral. E
çl'ahi a falta, que dia a dia se torna mais
sensível, de actrizes no nosso theatro.

E' preciso, pois, que todos, publico, cri-

tica, emprezas, actrizes, pensem n'isto muito
a sério. Vistam as actrizes com propriedade

as personagens que teem a desempenhar; es-
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tudem com sinceridade o meio, a acção da

peça; observem na vida intipaa a maneira

de vestir; transplantem para a scena o que

é próprio, o que é devido, o que é justo e

não procurem por meio de toilettes estapa-

furdiamente luxuosas, augmentar o numero

dos seus dotes e graças pessoaes, para fins

particulares com que a arte nada lucra.

No tocante á caracterisaçao, a actriz nem

sequer pensa o que é caracterisar a perso-

nagem. Só sabe pintar as faces. Não são

personagens que ella caracterisa, mas sim

mascaras que afivela no rosto. As actrizes

só pensam em se caracterisar áç, formosas^

embora as individualidades que represen-

tam não precisem de o ser.

Qual das actrizes, excepção feita ás cara-

cterísticas^ pensa em apresentar um typo

humano? As personagens que ellas nos apre-

sentam, teem sempre a tez de um branco

jaspe, as faces carminadas, os olhos rasga-

dos, a bôcca pequena em hotão de rosa!

Calculam ellas que á força de branco im-
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peratrii^ de Roíige Dorin^ enganam o pu-

blico. Pura illusão!

O trabalho da actriz, n'este ponto, deve

ser; cuidar do temperamento, da edade, da

nacionalidade, etc, da personagem que in-

terpreta e, inquiridas estas particularidades,

caracterisal-a com propriedade.

Mas nada d'isto se faz. A actriz chega ao

camarim, estende uma camada de branco

no rosto, quatro de carmim nas faces, tinge

os lábios de vermelho, applica cinco pince-

ladas de nankim nas pestanas e eil-a prom-

pta\ Em todos os papeis é sempre a mes-

ma formosura!

Se até ha actrizes em que os traços não

pegam na cara!!!

Deixo despretenciosamente apontados dois

erros geralmente communs em quasi todas

as nossas actrizes, salvo raríssimas exce-

pções.

Verdade seja que até hoje ainda ninguém

jhes disse isto, ainda ninguém as obrigou a

cumprir estes preceitos essenciaes da sua
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arte. Bem pelo contrario, antes as envaide-

cem, a ponto da critica, em vêz de se refe-

rir á interpretação dada pela actriz ao pa-

pel, louvar e enumerar, astoilettes riquíssi-

mas d'um gosto raffiné\

E' preciso pois, minha senhoras, que pen-

sem n'isto com attenção ! Olhem que estas

duas verdades são ditas no seu próprio in-

teresse.

As toilettes caras invadem os palcos e

V. Ex.** hão de chegar um bello dia a este

fatal dilemma:—ou arriar ou rebentar!





THEATBO POBTUGUEZ

APURAMENTO GERAL





Theatro Portuguez— Sua decadência— Litteratura dra-

mática— Emprezas— Artistas— Critica e Publico

De ha muito se diz e escreve que o The-

tro Portuguez atravessa um periodo de gra-

ve decadência, sem que sejam indicadas as

causas nem apontados os erros e sem que

alguém tente, com pulso forte e mão vigo-

rosa, resistir á corrente demolidora, que o

ha de lançar, fatalmente, na indifferença e

no olvido, até que a morte por inanição o

faça desapparecer totalmente.

Varias são as causas, diversas as razoes,

mútuos os erros, que a cada passo se unem

e conglobam para o derruir.

Se o theatro d'uma nacionalidade reflecte
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e reflectiu em todo o tempo e em todos os

tempos, a vida do seu povo e a sociedade

da sua epocha, não poderemos deixar de

concordar em que o theatro portuguez con-

temporâneo é o reflexo vivo da vida actual

e e da degenerescência moral e physica da

nacionalidade portugueza.

Sem vitalidade própria, sem eschola, sem

ideal artístico e litterario, o theatro portu-

guez arrasta uma existência lenta e epheme-

ra, vivendo apenas de tradições embryona-

rias, que nunca attingiram a verdadeira es-

thetica, nem corresponderam ao alto fim

moral e civilisador da arte por excellencia.

Até hoje, desde o seu inicio, o theatro

portuguez, só tem tido tentativas que por

vezes chegam quasi a attingir verdadeira

forma, com brilho mais ou menos accentua-

do, mas que não caminham a ponto de se

consolidarem, formando um todo definitivo,

completo e homogéneo.

Tacteando sempre, reprimido e persegui-

do pela reacção clerical, que foi sempre o
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seu maior inimigo, nunca poude elle ter a

expansibilidade d'acção, nem a largueza de

idéas, que deve ser o seu primeiro e prin-

cipal fundamento.

Gil Vicente o fundou no século xvi, dan-

do-lhe talvez uma feição característica; com-

tudo, a sua obra, apesar de stigmatisar os

vicios da sua epocha, é apertada dentro do

cortezanismo a que era constrangido pela

sua posição palaciana, o que não o impediu

de morrer pobre e desprestigiado. A sua es-

chola pouco tempo lhe sobreviveu, antepon-

do se-lhe a eschola clássica italiana de Sá de

Miranda, imitação servil das obras de Flau-

to e Terêncio, em prosa archaica e alati-

nada.

No século XVII, os jesuítas apossam-se

dos embryões e primeiras tentativas do

7
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nosso theatro; condemnam muitas obras ao

Index Expurgatorio (censura prévia do

Santo-Officio); produzem esse aborto

—

a

iragi-comedta—composição sem arte, sem

imenção dramática, verdadeira sebenta de

rhetorica; levam o theatro para os conven-

tos e servem-se d'elle, não como forma lit-

teraria, mas sim material, para fanatisar o

povo e para o conseguimento de seus fins.

—Passou pois o theatro, do palácio para o

convento, perdendo de todo a sua própria

expansão e o seu caracter de nacionali-

dade.

Com a perda da nossa independência,

pela usurpação hespanhola, a comedia de

capa e espada^ annullou todos os restos de

theatro nacional e o theatro de Lope de Ve-

ga imperou entre nós, na sua originalidade

e imitação. Já então o theatro tinha passa-

do a ser um divertimento popular e tinha

assentado arraiaes nos pateos e côrros.

Libertos da dominação hespanhola, o thea-

tro continua arrastando-se sem urdidura
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própria, até que António José (o Judeu) ten-

ta, apezar da guerra acérrima e acintosa

dos frades, levantai o um pouco com as

suas baixas comedias^ representadas no thea-

tro do Bairro Alto. Os seus actores são boni-

frates e as suas obras, reflectindo bem a

sua epocha, satyrisando os escolásticos^ o rei

e a corte, as bachanaes d'Odivellas, a Ar-

cádia, a liberdade licenciosa dos costumes,

haviam, fatalmente, de ser perseguidas pela

Santíssima Inquisição, que apregoando o

—

crê ou mondes—lançariam o seu auctor nas

fogueiras purificadoras, a i8 d'outubro de

1739...

A Arcádia Uljrponense^ eivada dos de-

feitos do culto errante da antiguidade clás-

sica, não poude reformar o theatro e ape-

sar do trabalho Ímprobo, mas improfícuo,

de Manuel Figueiredo, nada conseguiu, aper-

tado também pela censura da Arcádia.

A Nova Arcádia tentou também a res-

tauração do theatro, pelo Elogio Dramático

e pela clássica Eschola Raciniana. Data d'es-
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te tempo a influencia do theatro francez no

nosso, influencia que pouco a pouco se foi

infiltrando e se tornou endémica.

No primeiro quartel do século xix, as ma-

nifestações liberaes da França encontraram

echo entre nós e por isso a Eschola Voltairia-

na tomou incremento, a ponto de quasi to-

das as tragedias de Voltaire serem trasla-

dadas e representadas na nossa lingua. A
comedia de costumes, isto é, a velha farça

portugueza, restos de António José, volta

também de novo a imperar, até que a vin-

da da companhia franceza de Paul em i835,

veiu revolucionar um pouco o nosso thea-

tro, desenvolvendo gosto no publico e obri-

gando os homens de letras a cuidar de

uma possivel restauração.

Implantada entre nós, a forma de gover-

no liberal e escutados os echos do roman-

tismo vindos d'Allemanha, Garrett com es-

forço hercúleo, tentou a obra da restauração

do theatro portugue:{^ obra em que traba-

lhou com paixão e desvelado amor. Os seus
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dramas românticos, a creação do Conserva-

tório, a Inspecção Geral dos Theatros, attes-

tam o seu intento e o seu esforço. Alguns

o secundam, mas a protecção official que

só então começou a apparecer, voa mais

tarde e o theatro volta a ser obra da indif-

ferença dos poderes públicos. A litteratura

dramática, volta a ser um arremedo da fran-

ceza e apesar dos esforços de Cascaes, Men-

des Leal, Pinheiro Chagas e ao presente

de D. João da Camará, Lopes de Mendon-

ça, Marcellino Mesquita e Júlio Dantas, o

theatro portugue:{ é ainda no seu totum^ um
enxerto do theatro francez, do hespanhol,

do allemão, sem originalidade nem indivi-

dualisação próprias, errando entre tentati-

vas, que não podem ainda determinar-lhe o

cunho verdadeiro e typico.

Este relance retrospectivo, que nos mos-

tra o nosso theatro sempre eivado da cen-

sura prévia, jesuiticaou policial, como ainda

ao presente, sem protecção do Estado, aper-

tado n'um circulo de ferro, sem liberdade
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d'expansão, indica que a decadência da lit-

teratura dramática não é de hoje, mas sim

de todos os tempos, apezar de algumas bri-

lhantes tentativas terem pairado no céu sem-

pre nublado do theatro portuguez.

Qual é o repertório clássico do nosso

theatro, digno de tal nome? O pouco que

appareceu, nenhum tem resistido á acção

das epochas e á evolução dos costumes e

das sociedades.

E sem litteratura dramática, como desen-

volver e aperfeiçoar a parte esthetica e plás-

tica da ai'te theatral?!

Comtudo, se considerarmos como perío-

dos brilhantes do nosso theatro, aquelles em

que mais manifestações teem apparecido e

em que o gosto pelo theatro se tem tomado

mais intenso e mais vivo, é certo que a sua

decadência material, se tem feito sentir a

golpes profundos e derruidores. Para esse

desmonoramento avassalador, muito teem

contribuído as empre^as^ os artistas^ a cri-

tica e o publico.
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Não havendo em Portugal protecção al-

guma dos altas poderes para o theatro, nem

leis e regulamentos attinentes á sua verda-

deira orientação e regularisação, é certo que

não temos Theatro normal^ a não ser em

edijicio!

Os embryões de theatro normal^ que por

vezes temos tido, foram devorados pela

sanha económica do bispo de Vizeu, pela

sanha vingativa de António Ennes, e por ul •

timo, pelo espirito liberal e económico do

actual governo K

Hoje o theatro normal é d'uma empreza

particular,^ subjugada a diversas entidades

> Rcfere-se ao ministério da presidência de João

Franco (1907).

2 Empreza Menezes & Ferreira, já liquidada.
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divergentes, que nem ao menos o livre al-

vedrio lhe podem permittir; é uma socie-

dade litterária governativa em commaudita!

Os sócios que não arriscam capital^ mandam
e determinam; o commanditario não man-

da nem determina, mas paga! Perfeito!

As emprezas dos outros theatros, mera

mente particulares, sem peias oíficiaes, sem

orientação própria, sobrenadam em dislates

e incongruências de toda a sorte e espécie.

Os diversos géneros de peças theatraes

andam á matroca e sem asylo próprio. Ora

o drama apparece, aqui, representado por

companhias de operetta, ora a magica e

a revista são mimadas e esganiçadas^ ali e

acolá, por companhias dramáticas.

O que é preciso, é que o lYiQatrofaça re-

ceita^ a despeito de tudo e de todos! E
n'esta anciã, sem escrúpulos artisticos, sem

respeito por tradições, os actores evolucio-

nam entre os garganteios do Margarida

vae á fonte e os gestos estheticos e clássi-

cos do Hamletl
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Se num dado tempo uma revista ou uma

peça phantastica tem grande successo^ in-

continenti todas as emprezas se apressam

a montar peças congéneres.

O scenário e o mobiliário de quasi to-

dos os theatros de comedia e drama são de

uma miséria flagrante. Tudo velho, cahin-

do a pedaços, denotam uma falta de tino

technico e são a lucta e o cabrion dos di-

rectores de scena. Só se gastam sommas

fabulosas com as peças phantasticas e as

revistas í

As peças são lidas, distribuídas e ensaia-

das com tempo marcado, que quasi nunca ex-

cede o praso de quinze dias, como se ao

trabalho complexo de enscenação, de indi-

vidualisação e de estudo intellectual, se po-

desse marcar limites d'ante-mão premedita-

dos ! Ha theatros em que no principio de

outubro, já se sabe que tal peça ha de ir á

scena em i5 ou 20 de maio!

As relações amistosas entre emprezas e

artistas, são filhas da occasião e da necessi-
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dade de momento. Emquanto ha a explorar,

explora-se; esgotado o manancial, atira-se

para o monturo e para o valle da indiífe-

rença.

A cada passo, escorraçados de todas as

vidas publicas e de todas as profissões, ap-

parecenotheatro uma alluvião de principian-

tes, aspirantes a actor, sem noção alguma

de theatro, sem educação litteraria ou ar-

tística, sem ao menos terem praticado em

sociedades de amadores, que as emprezas

contractam por ordenados insignificantíssi-

mos e mesmo a titulo gratuito, em detri-

mento dos artistas secundariamente cota-

dos.

Sem fallar nas reducções de ordenados,

na diminuição das epochas theatraes, na exi-

gência de ensaios fatigantes, entre o meio

dia e as 5 e 6 horas da tarde, e, por vezes,

depois dos espectáculos, até ás 4 e 5 horas

da madrugada, as emprezas aproveitam os

recursos artísticos dos seus contractados,

desencaminhando-os dos seus verdadeiros
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raeios, a titulo de novidades a apresentar,

offerecendo-lhes ordenados fabulosos, fazen-

do-lhes insistentes elogios em pomposos re-

clamos, para depois os lançar no olvido,

quando elles não realisam os sonhados re-

sultados monetários, ou quando já tiraram

d'elles o partido que entenderam.

As figuras que dão dinheiro^ é que se

procuram, quer ellas sejam ou não artis-

tas.

Estes, depois de sufficientemente explo-

rados, passam a formar em segunda linha^

utilisando-os então, para os papeis ingratos

e de difficil interpretação— c^zn^s/rões em

technologia de bastidores—papeis em que

não convêm utilisar os actores em evidencia^

com receio que elles se esboroem e se lhes

desmanche o successo e o nome! Então, e

só então, é que de novo os valorisam, di-

zendo-lhes que o papel precisa ser interpre-

tado por actor de cotação e com aiictorida-

de no publico!— Lisonjeam-os, afagando

- s, dizendo- lhes que são elles os actores
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firmes, os soldados d'antes quebrar que tor-

cer e os amigos sempre dedicados com que

as empregas contam!— Ingratos!

E que dizer dos artistas que têem a fa-

culdade de substituir^ á ultima hora, os seus

collegas? —Para esses não ha palavras, não

ha tabeliãs de agradecimento^ que não se

digam e se affixem, quando elles salvam as

emprezas dos grandes apuros\ mas, quan-

do se distribue peça nova, lá vão elles re-

crutados para os papeis secundários e mes-

mo terciários!— Egoístas!

No tocante aos artistas, têem elles con-

corrido e bem, para o descalabro do thea-

tro.

E' certo, que os nossos artistas dramáti-

cos são dotados dos grandes poderes de
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observação e de imitação e que só n 'estes

dois factores empíricos se funda a,nossa

eschola pratica de theatro.

O Conservatório Dramático, está longe

de corresponder ao seu alto fim. O curso

que ali se professa, é composto de três ca-

deiras: historia de theatro, declamação e

arte de representar. Podem estas três ca-

deiras, só por si, preparar a educação pro-

fissional do actor? Não.

Em primeiro logar, sente-se logo a falta

da cadeira de Lingua Portugue^a^^ onde se

aprendam os conhecimentos profundos da

lingua em que se representa, para não a

ouvirmos deturpada como, infelizmente, ella

ahi corre nos nossos palcos. Em segundo

legar, as aulas de Ethnographia^ de Mimi-

ca e pantomima., de Psfchologia^ de Esthe-

tica theatral^ de Anatomia artistica, de

Caracterisação^ até hoje desconhecidas no

Conservatório, não serão indispensáveis pa-

ra um curso theorico e pratico de Arte dra-

mática? Certamente, que sim.
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A arte theatral^ reunindo em si quasi to

das as bellas artes^ não implicará no come

diante a necessidade de conhecimentos ge

raes e, por assim dizer, encyclopedicos

que o encarreirem e lhe desbravem o cami

nho para um estudo serio e aprofundado

desenvolvendo-lhe a imaginação creadora

que juntamente com a observação e a imi

tação^ constituem o chamado fogo sagrado

ou vocação ?

Que vemos actualmente nos palcos por-

tuguezes? Muitas vocações em estado de

larva, subordinadas á direcção artística do

ensaiador, que tem de as encaminhar e de

lhes ensaiar os papeis^ inflexão por inflexão,

gesto por gesto, expressão por expressão.

D'esta forma, o artista, em vez de crear,

imita, e a maior parte das grandes e apre-

goadas creaçôes, não passam de servis imi-

tações dos seus modelos. O theatro, deixa

pois de ser uma arte creadora^ para ser

uma arte de imitação. Em vez da pintura,

temos a photographia!
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Objectar-nos-hão que os artistas não são

culpados de não haver eschola própria para

a sua arte, é certo. Mas o que é indescul-

pável, é que os artistas, depois de se encon-

trarem no theatro, não pensem, não procu-

rem estudar. Estudar não é synonimo de

decorar^ como erradamente elles julgam, e

o estudo do artista portuguez, na generali-

dade, limita-se a decorar bem e depressa,

quando ainda assim o faz. Por isso, se vêem

tantas vocações crystalisarem á mingua de

conhecimentos e de estudo.

Na sua vida collectiva, os artistas desco-

nhecedores das menores noções e idéas as-

sociativas, não pensam, não cuidam do seu

futuro. O seu pão é o de hoje; a sua fortu-

na, o momento. Interesses de collectividade,

não ha; o que ha, é interesses puramente

pessoaes e egoistas! Falta de camaradagem,

falta de união!

As emprezas, conhecedoras d'estas defi-

ciências e defeitos da classe, vão saltando

abusivamente por cima de todas as consi
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derações e humilhando hoje, exahando ama-

nhã, voheiam o artista nas suas mãos e nas

suas teias, como martoneltes^ cujos cordeli-

nhos ellas conhecem de sobejo.

Por sua parte, o artista insuflado muitas

vezes de vaidade, julgando se indispensável,

faz exigências sem conto, querendo lêr mui-

tas vezes as peças, para escolher os papeis

brilhantes, aconselhando a empreza a reso-

luções prejudiciaes, insinuando-se no animo

d'ella em detrimento dos seus collegas, fal-

tando ao cumprimento dos seus deveres ar-

tísticos e apregoando cá fora nos centros do

elogio mutuo^ o seu alto valor e o seu mérito

transcendente!

A critica, a nossa bella critica indígena,

corrobora, confirma e sancciona todos os

attentados e vandalismos, ou deturpa e cor-

roe todos os bons intentos e todas as ma-

nifestações puramente artísticas.
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O que c e como se faz, na generalidade,

a critica^ todos o sabem: emprezas, artistas

e críticos.

Umas vezes, é a louvaminha baixa e torpe;

tudo é bom por systema : outras é o azorra-

gue cesarino, que fere e retalha;

—

tudo é

mau por acinte.

Conselhos, emendas, retoques, estímulos,

verdades, sensatez e urbanidade, tudo é

desconhecido.

A adjectivaçáo crítica resume-se no se-

guinte ; actor consciencioso^ étoile brilhante^

futuro largo^ nopo esperançoso^ artista cor-

recto^ toilettes rajinées, suprema elegância^

conjuncto harmonioso^ savoir faire e mais

dois galiicismos ou três neologismos.

Se as obras theatraes são representadas

por companhias estrangeiras, elevam estas

e aquellas ás altas cumiadas da arte ; se as

mesmas obras são representadas por com-

panhias nacionaes, tudo é mau e insípido!

Quando nos visita qualquer celebridade

estrangeira, afiamse os punhaes para os enve-

8
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nenar e cravar nos artistas portuguezes,

apodando-os de: sem cultura, sem escola,

semexteriorisação, sem naturalidade. Mas...

que a mesma celebridade não caia em vol-

tar segunda ou terceira vez, á grande capi-

tal da critica! Se na primeira visita foi di-

vinisada, na segunda é humanisada e na

terceira escalpelada e enterrada. Novelli

que o diga! '

Ha só um género theatral, que resiste

sempre á critica, bom por excellencia, alta-

mente symbolico, psychologico e naturalis-

ta,—a :{ariuela! Dois olél olé! e um Viva tu

madrel—valem a melhor obra de Ibsen, de

Bricux, de Bernstein ou de Capus!

*

O publicoV,. . . Multidão anonyma e inde-

cifrável, pscudo-censor draconiano, que ap-
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plaude o que não presta e regeita o que é

bom,

—

o publico—é um mytho!

O nosso publico vae ao theatro, para go-

sar, para se divertir. Obras d'arte, teem o

cheiro de maçada. Nada lhe peçam ao cé-

rebro, ao intellecto: tudo aos sentidos. Re-

volucionem-lhe o sensorium e esgotar-lhe-

hão as algibeiras. Com duas piruetas, bella

plástica e ar canatlle^ tel-o-hão rendido,

vencido e prostrado.

Quaes as obras d'arte que nos últimos

vinte annos, teem arrastado a multidão aos

nossos theatros, em levas d'alegria c de en-

thusiasmo?

—

O Micróbio^ o Drama no fun-

do do mar, o Tim-tim, o Gato Preto, o

Bra:{ileiro Pancracio, o Sal e Pimenta, A
Procura do Badalo, a Vénus, t o Oh\ da

Guarda,

Bem se importa elle que o nullo Sancho,

substitua hoje o grande Martinho. Tudo

para elle são actores!

Os grandes artistas, maçam; vão para a
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scena conversar. Os outros, sim; fazem rir

e para rir é que se fez o theatro!

O publico divide-se em varias espécies:

o borlista, o abafador, o demolidor^ o cia-

quer^ o puroy o indifferente e o sensato.

O borlista—designação pittoresca do pu-

blico com entrada de favor {borla)—vae ao

theatro para obsequiar as emprezas; peça,

artistas, empreza, mise-en-scéne^— tudo e

mau, nada presta, tudo é baixo e sórdido.

O abafador apaga e impede todas as

manifestações de enthusiasmo com os seus

—schiusl—impertinentes e grosseiros, por

malevolencia ou por Índole.

O demolidor— entra no theatro em noites

de primeira representação, disposto a pa-

tear e a tudo derruir. Nada conhece da pe-

ça, nem da enscenação e desempenho, más

ao sentar-se na sua cadeira, que elle pagou

^

exclama garbosamente:

—

Vamos lá a vêr

essa borracheiral—como se munido de um
carvão, se preparasse para riscar parede

caiada de fresco!
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o claqueur . . . esse é um tfpo\

As peças levantam-se ou caem, graças a

elles; os artistas são feitos á sua custa; as

emprezas devem lhe tudo e o trabalho que

teem todas as noites, é Ímprobo, inglório e

mal agradecido! São elles o sustentáculo do

theatro e da arte!—Néscios!

O puro—é, o que paga e vae ao thea-

tro com a alma limpa, desconhecendo tri-

cas e para se divertir! Todos os outros le-

vam-n'o para onde querem. Se lhe dizem

para applaudir, leva as mãos inchadas para

casa; se lhe insinuam a pateada. quebra as

cadeiras.

O mdifferente—vae ao theatro porque não

tem para onde ir; nada vê do que se passa

em scena. Olha para os camarotes, lê os

jornaes da noite durante a representação e

antes de terminar a peça, Icvanta-se, volta

as costas ao palco e sae da sala incommo-

dando todos, com o requinte da sua má edu-

cação. O seu fim é não perder o electrico\

O s^«SíJ/oI— Esse vê as coisas como deve



ii8

vêr, é certo, mas como o numero é diminuto,

reserva todas as considerações para si e vae

afastando- se do theafo, a pouco e pouco.

Eis os males geraes de que enferma o

nosso theatro. Quaes os meios prophylati-

cos para os combater?

Uma regeneração forte, bem urdida e su-

periormente executada por parte de todos;

protecção official para o theatro, regulamen-

tando os serviços, os direitos e os deveres

entre emprezas e artistas; creaçao do Thea-

tro nacional e de uma litteratura dramática

portugueza; um curso d'arte dramática, in-

telligentemente organisado e superiormente

leccionado; critica sensata e educadora, pro-

fessada por criticos abalisados; creação da

associação de classe dos artistas dramáticos;



It
2.

fundação da associação dos auctores dramá-

ticos; reforma do Monte-pio dos actores por-

tuguezes, attinente a dar-lhes maior latitude

d'acção, de regalias e de refugio aos seus

consócios, etc.

Só assim, com os esforços congregados,

de todos por um e de um por todos, se po-

deria encaminhar o gosto e o sabor do pu-

blico; só assim conseguiríamos uma obra de

saneamento theatral; só assim teriamos um
Theatro nacional^ porque o que temos tido

até hoje e continuaremos a ter, não é Thea-

tro portuguei^ mas sim, Theatro em Por-

tugall
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Os capítulos que atraz deixámos insertos,

foram publicados em alternados artigos no

Correio da Noite^ a cuja redacção, aqui,

agradecemos a extrema amabilidade que nos

dispensou.

No periodo que medeia entre a sua pri-

meira publicação e o apparecimento d'este

livro, deixam de ter actualidade algumas

considerações expostas. Comtudo, aqui fi-

cam na integra os artigos publicados.

E' certo que se fundou a Associação de

Classe dos Artistas Dramáticos; que está no

seu inicio a Caixa Económica Theatral; que

o jazigo dos Artistas Dramáticos Portugue-

zes está cm via de construcção, sob a égide
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do glorioso esculptor Teixeira Lopes; mas es-

tes dois gestos, em que empregámos e em

que empregaremos o maior e o mais dedi-

cado dos nossos esforços, não basta.

Muito e muito ha a fazer e a conquistar

em prol da nossa arte, tão desgraçadamente

abandonada dos poderes públicos e tão vil-

mente abastardada pelos nossos palcos.

Ningem pensa, ninguém cogita em levan-

tar o theatro portuguez do seu desolador

estado de marasmo e decadência.

Qualquer tentativa para este fim, aborta e

estiola pela indiíFerença e snobismo dos nos-

sos dirigentes e dos nossos intellectuaes.

Tencionávamos dar maior latitude ao pre-

sente livro, mas o desapparecimento de uma

artista querida, de uma companheira dedi-

cadaj—Josepha d'01iveira— á memoria da

qual consagramos estas paginas, engolpha-

nos no mutismo a que a dor da perda nos

arrasta.

Mais tarde, n*um futuro não distante,

quando de todo abandonarmos, para ventu-



125

ra nossa e do publico, a vida de theatro,

que tão devotadamente adorámos e que tão

indifferentemente hoje exercemos, havemos

de deixar n'outro livro, uma documentação

nominal e directa de muitos factos por nós

observados, por nós soffridos e por nós com-

mettidos, no espaço de 23 annos de exerci-

do da profissão.

Será, talvez, rude e grave a nossa accu-

sação, mas teremos a coragem de a manter

e a independência de a sustentar.

Até lá. . . tratemos de viver do theatro,

visto que já não sabemos viver para ellel

27 v-909.
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ERRATAS

Além de algumas outras de menor importância e

que o leitor facilmente corrigirá á leitura, devemos es-

pecialisar a que sahiu a pag. 25, linha 3, onde se lê

semsabedoriasy que deve lêr-se semsaborias.
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